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ADNOTATIO CRITICA. 

INDEX NOTARUM. 

Br = Bryanus Sch = Schaeferus 
C = Coraes So = Solanus 
R = Reiskius St = Stephanus 
§ = Sintenis X = Xylander. 

Vita Niciae p.1,9 ὑπερβαλεῖσϑα, pro ὑπερβαλέσϑαι St. 
— 2,21 Μελησίου 8: Μιλησίου v. — 23 ἐκ Κέω RB: ἐν Κέῳ 
γ. — 94 ἀλλ᾽ Ο et codex: ἀλλὰ καὶ v. — 3,6 ϑράσος] τὸ ϑρά- 
σος R. — 10 δημαγωγοῦν pro δημαγωγῶν St. — 16 παρεῖχε 
Ο: παρέχειν v. — 4, 27 τῇ στήλῃ ἐνέγραψεν propter hiatum 
suspecta. — 82 ἕνεστεν pro ἔστιν Muretus. — 5, 21 Χαρικλέης 
5: Χαρικλῆς Υ. --- οὖν pro οὐκ anonymus. — 24 τοῦτ᾽ ἔδωκε 
τοῦτ᾽ ἔδρασε Cobetus. — 80 ἑορακέναι Meinekius: ξωρακέναι 
νυ. — 81 παϑὼν anonymus: μαϑὼν v. --- 7, 14 κολούοντα pro 
κωλύοντα Muretus, — 20 μαπρὰς Br et codex: μικρὰς v.— 31 
Anil pro Anh Χ, — 8, ὃ γενομένου pro γενόμενον Mure. 
tus. — 12 δ᾽ αὐτῷ Br: δὴ αὐτῷ v.— 25 Θυρέαν C: Θυραίαν 
Vv. --- 10,7 ἤγαγεν Wyttenbachius: ἤνεγκεν V. — 14 γ᾽ ἔτι 
ἀριρρευς γέ πῶ v. —~ 12, 12 συμβαίνοντες C: συμβάλλοντες 
— 36 προτέρων R: πρότερον Υ. --- 18, 10 οὐδ᾽ C: οὔτ᾽ y. 

— 16 προεντυγχάνοντες R: προσεντυγχάνοντες Υ. --- 28 μετα- 
βαλόμενος C et codex: μεταβαλλόμενος Υ, ---- 16, 9 δ᾽ οὖν 8: 
γοῦν Vv. --- 12 βουλὴς) σπουδῆς Emperius. — 17. 3 πραότητα] 
ϑρασύτητα͵ So, θερμότητα S..— 18, 13 κἀκεῖνα) κἀκεῖνον C. 
—17 ᾿Αδώνια C et codex: ᾿Αδώνεια Υ. -- el nyov Mure- 
tus. — 19, 12 yung? | ῥώμην. Sch. — ὑπεξέλυσε R: ἐπεξέλυσε 
Υ. -- 11 αὐτῶν 8: αὐτῷ v, αὐτοῖς R. — 20, 1 ἕτεροι ---- ἔργῳ 
5: ἕτερον --- ἔργον v, ἑτέρῳ — ἔργῳ codices. — 3 γενέσϑαι 
ἐπιτελὲς] drivel γενέσϑαι S. — 16 ἑαυτῷ R: ἑαυτοῦ v. — 
21,4 δ γάρ 8. — 14 ἐλείπετο pro λείπεσϑαι St. — 15 ἤλπιξεν 
C: ἤλπισεν v. — 28 Ὀλυμπιείου S: ᾿θλυμπίου γ. ---- 22, 4 αὖ- 
ϑις Emperius: εὐϑὺς v. — 20 ἑλεῖν] ἀνελεῖν C ol. Thnoyd. 6, 
9. ---- 24, 3 ἦλθεν add. S. — 19 aad καϑ' a al S cl. 
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Thucyd. 7, 1. --- 30 παρόντος τοῦ κινδύνου ἀφιλνεῖται) τοῦ 
κινδύνου παρόντος ἀφικνεῖται S. —— 25, 22 εἰσὶν] φησὶν Bek- 
kerus. — 25 οὐ ---- μόνον pros — μόνου Muretus. — 26, 15 
αἰτούμενον pro αἰτούμενος St. — 20 ἐμβαλόντων) ἐμβαλόντες 
5. — 27, 21 ἄριστον C cl. Thucyd. 7, 40: ἀριστερὸν Υ. --- 28, 
8 ἢ Pflugkius: καὶ γ. ---- 18 παραμενούντων pro παραμενόντων 
Muretus. — 31] στρατηγοῖς} συστρατηγοῖς S. — 29, 6 ἐπιβαῖνον 
R: ἀποβαῖνον v. — 11 οἷαν Muretus: οἷον ν. --- 80, 15 Bov- 
λεύσεσϑαι Pro βουλεύσασϑαι Χ. — 18 παρέσχε] παρέστη C. — 
20 συνεχώρησαν pro συνεχώρησεν Amiotus. — 31,3 π ὁ Br: 
πρὸς Υ. -- 4τει R: ye v. — 32, 19 ἀνασχετὰ ἀϑηναίοιξ] ὁ ἀνα- 
σχετὰ τοῖς ̓ ᾿ϑηναίοις S.— 32 ἀναβάντας non πληρουμένων 
τῶν τριήρων. Ἐπεὶ δ᾽ οἵ μάντεις 8: “ἀναβάντας. Ἤδη δὲ πλη- 
φουμένων τῶν τριήρων, ἐπειδὴ of μάντεις y. — 33, 9 ἀπροσδο- 
κήτους pro ἀπροσδοκήτως Muretus. — 13 ἄλλας ἐπιφερομένας 
Muretus et codex: ἄλλαις ἐπιφερομέναις v.— 82 βιάσεσϑαι 
pro βιάσασϑαι St. — 34, 9 ὑπέμεινεν R: διέμενεν Υ. --- ἃ ψευ- 
δῶς ἔδεισεν ὑπὸ pro ἀψευδῶς καὶ ἔδεισε μὴ τὸ Muretus. — 
86, 7 λαμπρυνάμενος R: λαμπρυνόμενος v. — 32 μόρος] φϑό- 
o0¢ 8. --- 36, 4 εὐτυχίαις R: ἀτυχίαις v. — 22 ὧν R: ὅν v. — 
37, 22 post ἑνὸς aliquid excidisse suspicatur 8. — 88, 2 ἀλλ 
ἦσαν] ὀλίγοι δ᾽ ἦσαν ὃ 8. --- 1 ἐκτὸς pro ἐντὸς Muretus οἱ co- 
dex. — 16 δὴ R: δὲ y. — τοὺς Καυνίους R: τοῦ Καυνίου v. 
— 18 δέχεσϑαι Muretus: μάχεσθαι v. 

Vita Crassi 39, 21 Πλωτίου Wyttenbachius : Πλωτίνου 
v.— 31 μέα πασῶν R: μία πασῶν δ᾽ v, μὴ μία, πασῶν δ᾽ 8. 
— 40, 4 ὑπατείαν Emperius: πολιτείαν vy. — 14 κρατίστοις 
Wyttenbachius: ἀκρατήτοις Υ. — 27 ἀργυρείων Muretus: ἀρ- 
γυρίων Υ. ---- 41, 19 ἐδάνεισε 8: ἐδάνειξε v. — 36 ὑπερέβαλεν 
C et codex: vnegeBadle Vv. — 42, 10 γοῦν 8: δ᾽ οὖν v. — 12 
φεῦ — 18 ἡγούμενος del So. — 15 Κίννας καὶ Μάριος κρα- 
τήσαντες R: Κίννα καὶ Μαρίου κρατήσαντος Υ͂. — 28 Πακια- 
κοῦ] Πακιαικοῦ 8. ---- 81 ἐπιλιπόντων R: ἀπολιπόντων v, ἔπι- 
λειπόντων Bekkerus. — 43, 8 παραπέμπουσι λαύραν Ο: παρα- 
πέμπουσιν αὖραν vy. — 9 ἄγουσαν C: ἀνάγουσαν codices, ἀνά- 
γουσιν vy. — 10 ἀλλήλων Br: ἄλλων v. — 16 καταλάμπεται 
ἡμέρα! καταλάμπεται δι᾽ ἡμέρας Emperius. — 44, 3 δεδιδαγ- 
μέναι] δεδιδαγμένα S. — 8 Φενεστέλλας libri. — 15 Μαλάκην 
C: “Μαλακὴν v. — 19 συνειλοχότα Sch: συνειληχότα v. — 25 



eS 

‘ ADNOTATIO CRITICA, . Vv 

στρατιὰν 8: στρατείαν Υ. --- 80 ἔργῳ] ἐγὼ Br. — 45, 19 ὠσϑέν- 
των 3: ὠσθεντων, ἐνίων v. — 46, 6 ὁπηλίκος Sch: ὡς πηλίκος 

τ 
— 94 R: ἣν v. — 20 περιεγένετο C et codices duo: τη 

ἐγένετο Υ. -- 47, 20 ἔφησεν Ἀ: φησὶν v. — 48, 12 ἀτυχὲς R 
εὐτυχὲς v. --- 12 ἢ — συνέφευγε post ὀργιασμοῖς transponi 
mavult S. — 49, 1 ποιμένων R et codex: ποιμένες v. — ὅ Dov- 
θέον pro Φρούριον St. — 9 Σαλίνας pro Σαλήνας Amiotus. — 
18 αὐτὰς Ο: αὐτοὺς v. — 50, 8 Μόμμιον Bekkerus : Mospiov 
V. — 51, 10 ἐπιλειπούσης R: ὑπολειπούσης v. — 13 πνεῦμά 
tt] of. Pelop. 9. — 14 στρατιᾶς Br: στρατείας vy. — 31 Καννί- 
κιορ] Γαννικος 8 ol. Frontin. 2, 4,7. — 52, 20 καὶ δὴ ἀρχαι- 
ρεσιάξοντες] καὶ δὴ καὶ ἀρχαιρεσιάξοντερ 5. — 23 παρασ 
τοπεδεύσας Br: παραστρατοπεδεύσασθαι v. — 29 ἔχοι] ‘lie 
Sch. — 53, 6 διαφυγόντες ἐμπεσόντες C: διαπεσόντες v. —- 
16 τοῦ Πομπηΐου αὐτόϑεν ἐπὶ τὴν ὑπατείαν καλουμένου) αὖ- 
τόϑεν ἐπὶ τὴν ὑπατείαν καλουμένου τοῦ Πομπηΐου, Ὁ 5. --- 
82 Ὀνάτιος] ὦ ὧν Γαΐος 8. οἱ. Pomp. 23. — 54, 30 κομίξοντα τὸ 
περὶ τὸν Κατιλέναν ἐξηγουμένην S: κομέξοντα περὶ τοῦ Κατι- 
λίνα καὶ ξητουμένην v. — 55,18 7 pro ἥ anonymus. — 90 ἀρ- 
ϑεὶς Emperius: αἱρεϑεὶς v. — 21 λαμπρῶς pro λαμπρὸς Mure- 
tus. — 22 καλῶς del S. — 29 οἷς ye So: ὥστε v. — 30 αὐτὸν 
pro ξαυτὸν Muretus. — 32 “οῦκαν pro Aovaloy Muretus. — 
56, 20 συμφέρει μετιέναι R: μετεέναι συμφέρει v. — 67, 11 
βῆμα Emperius: οἴκημα Vv. — 68,1 τοῦτο] τοῦτον R. — 59, 20 
δεξόμενος Br: δεξάμενος Υ. — 80 γυμνασιῶν R: γυμνασίων vy. 
— 61, 25 πορεύσεσθαι pro πορεύεσθαι St. — 63, 27 δεῆσον 
So: δεησόντων v. — 65,9 ϑινῶν τινων ἐρήμων] δεινῶν ἐρή- 
μῶν Appianea, unde ϑινῶν ἐρήμων C. — 27 βύθιον R: βυ- 
Sov v. — 66, 17 | αὐτοὺς] αὐτοὶ Cobetus. — 68, 2 αὐτός. 
δὲ R: αὐτὸς δὲ τῇ codices, αὐτὸς τῇ ν. — 5 τῶν Poe δες 
ἀνασίλλῳ C. — 71, 20 ὑπολελειμμένους C: ἀπολελειμμένους Vv 
— 72, 28 εἰ δεῖ] ἔδει Muretus. -— 73, J1 πελάται Gelenius: 
ἱππόται v, πελτασταὶ Appianea. — 75, 8 Βαργοντήϊος Schweig- 
haeuserus: Βαργοντῖνος v. — 23 διὰ ; λόγων — συγγενέσϑαι) 
διὰ λόγων — γενέσθαι 8. --- 79, 26 ὄνομα del Sch. — 80, 32 
πρόσϑεν C: πρόσωθεν v. — 81,5 χορείας S: πόρνας v, χο- 
ρείαν Appianea. 

82, 31 τόποις pro τοῖς Muretus. — 83, 6 6 ἄλλως δὲ] aad 
ὡς R. — 18 ἦν μέρος ἃ Muretus: ἢ μέρος ὃ vy. — 22 εἶτ᾽ ἀχρή- 
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στως Emperius: εἶτα χρηστῶς Υ. --- 84, 18 ἀνεπίφϑονον Ο: 
ἐπίφϑονον γ. — 85, 8 καίτοι 6 ye] καίτοι ys 8. — 15 ef δέοε 
εἰ δὲ δέοι Br. — 86, 10 ἀπεῖπε pro ἐπεῖπε vel ἔδεισε St. — 
12 Καίσαρος R: καὶ Καίσαρος v. — 15 προσεργάσασϑαι] προσ-- 
κατεργάσασϑαε R. — 16 ἀντέσχεν) ἀντέσχετο Haitingerus. — 
22 ἡττημένοις R et codex: ἡττωμένοις v. — 87, 18 αὐτῆς] αὖ- 
ϑις Καὶ cl. 85, 23. 

Vita Sertorii 88, 5 ἀρειϑμῷ Muretus: ἀρεϑμῶν v. — 
συμπλέκεται C: ἐμπλέκεται v. — 25 καὶ add R. — 89, 10 
Νούσσοις] Νουρσίᾳ X. — 90, 5 Καστλῶνι 8: Κάστλωνι v. — 
9 Γυρισουνὧν) Ωρισίων So, Rerravay 8. — 17 “στρατιώτας 
πάντας] στρατιώτας S. — 91, 1 ὑφήκατο pro OPI KETO st. — 
12 ἐξεδέξαντο pro ἐξεδέξατο St. --- 24 ov πολλῷ ἐλάττους τῶν 
μυρίων) ov πολλῷ τῶν μυρίων ἐλάττους Benselerus. — 92, 3 
προερχόμενος pro προσερχόμενος Muretus, — 4 ὑπολειπόμενον 
C: ἀπολειπόμενον v. --- 96 πλουσίους C post Amiotum: πολ- 
λοὺς Υ. --- 93, 19 καταβαλεῖ R et codex: καταβάλῃ Υ. - 24 
πλήϑει μὲν καὶ ἡλικίᾳ ἀκμάζοντα) πλήϑει καὶ ἡλικίᾳ μὲν ἀκ- 
μάξοντα S. — 94, 2 ὑποβαλόμενος pro ὑποβαλλόμενος St. -- 
58 Πιτυούσσῃ C: Πιτυούσῃ Υ. --- 96,13 ἀπέχουσι Photius: ἀπέ- 
χουσαεΎ. — 96, 11 Τίγγιν X: Τιγέννην v. — 18 Τιγγῖται vel 
he il C: Τιγεννῆταε v. — 97, 5 καὶ del C.— 20 δοκεῖ 
So: δοκῇ v. — 25 γινομένων πονηρῶν C: γινόμενον πονηρὸν 
v. --- 98, 3 Σπανὸς C: Σπάνος Υ. --- 12 ἀκούειν ὑπακούειν 
Cobetus. — 99, 10 Φουφίδιον Ruhnkenius: που Φίδιον vy. — 
12 «Δεύκιον 5: καὶ “ούσιον v. — 15 Ῥωμαίων pro Ῥωμαῖον 
St. — 18 Μάλλιον So: «Δόλλιον v. — 104, 18 εἴτε μὴ C et co- 
dex: εἴτε τὸ μὴ Y. — 20 ἄλλως R: ἄλλως δ᾽ v. — 105, 28 
ὑπερβαλόντι R et codex: ὑπερβάλλοντε γ. ---- 107, 10 et 12 Σού- 
xooove] Σούκρωνα Moretus. — 11 Τουρέίαν 8: Τουττίαν v. — 
108, 5 σκότους ἤδη ovrog] σκότους ἤδη 8. ---- 7 ἀνέστρεψε Sch 
et codex: ἀνέστρεφε v. — 111, 11 ταπεινὸν Br et codex: ta- 
πεινὸν μὲν Y. — 28 ἡσυχίαν ἔχων ἐπιεικῶς δι᾽ αἰτίας] ἡσύχιον 
ἔχων ἐπιεικῶς δίαιταν Emperius. — 112, 23 ἠνέσχετο ὁ] ἦνέ- 
ee Β. — 115,19 ϑρασύτητι Emperius: βραδυτῆτι v. — 22 

δ προσέχων Sch: οὐδὲ προσέχων vy. — 23 καὶ del Emperius. 
— 116, 22 ὁ τοῦ Μαλλίου ἀντεραστὴς propter hiatum suspecta. 

Vita Eumenis 116, 31 Εὐμένη C οἱ deinceps: Εὐμενῆ 
— 117, 26 συνῴκισε C: συνῴκιξενν. --- 118, 16 καὶ Sch et 
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codex: ἢ v, — 27 εἶχε pro ἔσχε Bt. — 119, 7 ξένῳ ὄντι) ὄντι 
ξένῳ Benselerus. — πολυπραγμθνεῖν) πολυπραγμονεῖν ἐν C. 
— 31 ἀναδεξόμενος C: ἀναδεξάμενος Υ. — 131, 6 ta C et 00- 
dices: τά te v. — 30 δόντας καὶ add R. — 123, 4 στρατιὰν Br: 
στρατείαν Υ. — 80 προῆγεν R: προσῆγεν Υ. — 123, 7 τούτου 
So: τοῦτο ¥. --- 18 γῆς pre τῆς Muretus. — 23 δὴ Sch et co- 
dices: δὲ δὴ v. — 124, 31 ἐπεδράξαντο C et codices tres, alius 
ἀπεδράξαντο: ἐπελάβοντο v. — 125, 36 vt 80: τῇ v. — 197, 
20 καὶ add R. — 128,1 φυλάξασθαι Br: φράξασθαι Υ, -- 28 
ὑμῶν C; ἡμῶν ν. --- 129, 13 ave δὴ συνήθεις γεγονότες καὶ 
ἀλλήλοις κεχρημένοι πολλὰ 8. --- 27 ἀποκατέστησε C οἱ codi- 
ces: ἀπφκατέστησε v. — 80 ἐγκρατῶς 8: ἐγκρατὴς v. — γέ- 
γονε del 8. — 130, 3 φελοφροσύνην R: φιλοφροσύνῃ v. — 10 
πάντων R: ἁπάντων Υ. — 15 μαρωμινομένων pro μαραινόμενον 
Meretus. — 25 δ᾽ ̓ἀνηρτημένους Benselerus: δὴ ἀνηρτημένους 
v. — 30 σταλαγμὸν Emperius οἱ codex: στεναγμὸν v. — 133, 
2 τεϑραμμένα] τεθρυμμέναξ 8. --- 134, 2 ἐγένοντο C et codex: 
ἐγίνοντο y. — 4 Περσίδι R et codices: Περσικῇ vy. — 135, 14 
βφαχεῖαν Dacerius: τραχεῖαν vy. — 136, 3 περιβαλόμενος R: 
περιβαλλύμ eyog Υ. --- ὅ γενομένου R: γινομένου v. — 137, 81 
ῥάδιον λωϑὼν] égov διαλαϑὼν 8. — 138, 19 ἂν ἔστησε Ἀ: 
ἀνέστησε Vv. -- ὑμῶν So et codex: ἡμῶν ν. --- 139, ὅ ἄχϑει) 
ayes So, — 31 ἢ add St. — 26 προσίετο R: προσήγετο ν. --- 
140, 8 val Sch. et codices: καὶ vy. — 21 παρέδωκε Σιβυρτίῳ 
C post Br: a Ἰβυρτίῳ γ. 

141, ὃ δυνάμεων sepsit Bekkerus, re del 8. --- 16 τοένυν 
R: τοῖς νῦν v. — 24 στρατηγίαν R: στρατείαν v, — 28 yevo- 
μένῳ pro γενόμενος Muretus. — 142, 3 ἐπ᾿ R: ἐν v. 

Vita Agesilai 142, 27 'Μεληδιποκίδα C. Keilius: Μελι- 
σιπείδαι. -τ 39 βιοτεύσεεν Soh: βιοτεύειν v. — 143, 8 φύσει 
ἡγεμονικῷ propter hiatem suspecta. --- 11 συντρεφομένων Mu- 
retus: συστρεφομένων Υ. ---- 144,25 τὴν ἀρετὴν) διὰ τὴν ἀρε- 
τὴν Br. — 146. 4 φϑισιβρότου R: φϑισίβροτον ν. --- 20 ὃ So: 
ὡς ¥. --- 22 τοιοῦτόν ἐστε R: τοιοῦτο ἐκ γ. ---- 146,17 δεηϑεῖσι 
pro δεηθεὶς St. ---- 23 παύσασϑαι Sch et codex: παύσεσϑαε v. 
— Ἢ πάντα R: ταῦτα v, ἑαυτα 5. — 147,.26 ἔχοντα R et 
codex: εὐθὺς ἔχοντα γ. ---- 28 ἀγαθὸν διαπεπρᾶχϑαι Emperius: 
gaia ἅμα πεπρᾶχθαι codices quidam, διαπεπρᾶχϑαι ayadov 

— 149, 2 ἄλλως δὲ] ἄλλως τε 8S. — 7 Avoavdgou μᾶλλον ῇ 
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S et cobices duo: μᾶλλον “υσάνδρου ἢ v.— 32 ἤδειν] νὴ “(ἢ 
Codetus. — 151, 14 ἐμισϑοῦντο. --- 16 ἔππεύεεν om apophtheg- 
mata. — 30 ὥψεσϑαι Br: ἄψασϑαι v. — 154, 18 δεινὸν R: deis 
libri, δεῖ Vv. — 156, 16 φέρεται 8: ἀναφέρεται v. — 24 ἐλεεῖν 
ἅμα. καὶ φρονεῖν) ἐλεεῖν ἅμα καὶ φιλεῖν codices duo, φιλεῖν 
ἅμα καὶ φρονεῖν 8. --- 157, 81 ἤδη τῆς Ἑλλάδος ἐξῳκισμένον 
codices duo: τῆς Ἑλλάδος ἤδη ἐξῳκεσμένον Υ. — 158, 5 στρα- 
tnyous] στρατοὺς Emperius. — 7 μέντοι οὐδὲν κρεῖσσον] μέντοε, 
κρεῖσσον οὐδὲν S. — 159, 17 προάγειν So: προσάγειν v. — 26 
ἄνδρας — καὶ hoc. loco perversa suo loco erunt transposita 
post Κόνωνος 160, 25 S. --- 160, 13 μόρας pro μοίρας Muretus. 
— 25 οὖν add Maretus. — 163, 4 μητέρα γινωσκόντων S et 
codices duo: μητέρα ἐπιγενωσκόντων v. — 23 ἐν βιβλίῳ ἀπο- 
λελειμμένον] ἐν βιβλέῳ καταλελειμμένον Emperius. — 164, 21 
lacunam indicavit S.— 165, 11 συμπερεπατούῦντας apophth. : 
περιπατοῦντας Υ. -- 1ό δεικηλίκτας apophth.: δικηλίκτας v. 
— 166, 17 ποιούμενος So et codex: ποιουμένους Υ. --- 168, 11 
᾿Δρχίαν Br et postea: "Agyidav v. — 15 βούλευμα οι: βού- 
λημα v.— 17 Θηβαῖοι Amiotus: ̓ Αϑηναῖοι v.— 169, 6 Mé- 
λωνα Br: Γέλωνα V.— 38 αὐτῷ κινδυνεύοντι codices duo: 
πεινδυνεύοντι αὐτῷ ν. --- 110,9 σκέψεσϑαι pro σκέψασϑαι St. 
— 173, 3 δίκαιον αὐτονομεῖσϑαι codices duo: δίκαιον. εἶναι 
αὐτονομεῖσϑαι v.— 4 ; αὐτονόμου del S. — 174, 6 παρὰ Sch: 
πρὸς V. — 176, 15 τούτῳ παντὶ S et codex: τούτῳ ἄἅπαντε ν. 
— 180, 14 ἐλάττονα Emperius et codices duo: ἐλάσσονα ἀλλὰ 
Υ. — 182, 26 στρατηγὸν ἐπιδοὺς Ο: στρατηγῷ ἐπιδοὺς ν. --- 
31 xe γὰρ Emperius: εἰ γὰρ v, καὶ γὰρ codices. — 164, 31 
πράξει Sch: πράξῃ Υ. — 185, 18 ὑπονοοῦσι] ὧν ὑπονοοῦσι R, 
τοῖς ὑπονοοῦσι καὶ προσδοκῶσι πρὸς ἄμυναν τρεπομένοις 8. 

Vita Pompeii 188, 29 ἐν add S. — 189, 3 ἔφευγεν C et 
codex: ἔφυγεν v. — 191,13 διδόναι Sch: δοῦναι Υ. — 24 πε- 
λάται 8: αἰγελάται vy. — 192, 8 ἐπ δὲ τούτου οἵ ἐκ τούτου 
δ᾽ of vel ἐκ δὲ τούτου καὶ S. — 97 ἀπολείποντας C et codices 
duo: ἀπολιπόντας γ. — 198, 7 ξαυτῷ δοὺς τὸ So et codex: 
ξαυτὸν δοὺς τὸ ν. ---- 194, 6 μετεβάλοντο Soh et codices duo: 
μετεβάλλοντο v. — 8 ἐφέντος R: ἀφέντος Υ. — 195, 2 ov κα- 
λῶς ἔφη ἔχειν] οὐκ ἔφη καλῶς ἔχειν vel ov καλῶς ἔχειν ἔφη 
5. — 18 πανταχοῦ] πεντάϑλου 8. --- 17 δὲ Ο: τε v. — 196, 
80 Ῥωμαῖον St: Ῥωμαίων γΥ. ---- 197, 39 κελεύοντα εἰς] κελεύ- 
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οντος εἰς ol. 199, 26 S. — 198, 3 Méumsov Χ: Μόμμιον Vv. - 
14 ἀποτεϑειμένων Ο: ἀποτιϑεμένων v. --- 199, 14 ῥύμῃ Br 
ῥώμῃ v. — 18 ἐγκαταστήσας R et codices duo: καταστήσας Υ. 
— 2] στρατιὰν Br: στρατείαν Υ. --- 200, 9 οὕτως ἐπαύσαντο 
S et codiees duo: ἐπαύσαντο οὕτω ν. ---- 201,17 κωλύσων] κο- 
λούσων So. — 19 ἐκέλευσε Sch et codices tres: ἐκέλευε v. — 
29 ὀλεφάντων ὦ ἄρματι codex: ἅρματι ἐλεφάντων Υ. — 202, 18 
εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ἑαυτὸν ἐκείνῳ codex: τῇ πρὸς αὐτὸν εὐνοίᾳ 
ἐκείνῳ v. — 203, 11 ἐν ἀξίωματι οἵ. Galb. 8. --- 17 κεκενη- 
κότα Emperias: νενικηκότα Vv. — 26 μεταβαλομένης Ο et co- 
dex: μεταβαλλομένης v. — 204, 12 ἔσχατον νόσημα τῶν] ἐσχα- 
τῶν νοσημάτων τῶν 8. --- 14 Πίῳ Χ: ᾿Αππίῳ ν. --- 306,2 in- 
πότῃ pro ἱππότης Muretus. — 208, 27 τῆς ̓ δημαρχίας R post 
Amiotum: τῆς βουλῆς codices, τοῦ δήμου ex aldina ν. --- 209, 
13 ἐλάττονα τοῦ R: ἔλαττον αὐτοῦ ν. ---- 25 δόντας S: διδόν- 
ταῖς Υ. --- 210, 17 φανῆναι Amiotus: φάναι Υ. --- 211, 32 ἐπαρ- 
γύροις Sch: ὑπαργύροις Υ. — 212, 12 Δαπινίῳ X: Δευκανίῳ 
γ. — 15 πρῶτον Emperias: πρότερον v, — 213, 1 ἀπιέναι R: 
ἀπεῖναι v. — 19 et saepius deinceps ταμιείων C: ταμείων v. 
— 30 μὲν R: τε v. — 214, 12 τυφωϑῆναι So: τυφλωθϑῆναι v. 
— 14 κενὸν πολὺ margo Amioti: κλόνον κενὸν πολὺν libri ple- 
rique: κλόνον πολὺν V. — 216, 12 ἐκόμιξεν R: ἐκόλαξεν v. — 
29 τοὺς πολλοὺς St: πολλοὺς Υ͂. — 217, 1 δὲ add Emperius. — 
9 ἀναλαβὼν] ἀναλαμβάνων 5. --- 218, 14 ἹΜαλλιος] 'Μανίλιος 
anonymus. — 219, 32 δάφναις ἀνεστεμμένας Br: δάφνας ave- 
σταλμένας v. — 220, 1 ὁμοῦ καὶ] ὁμοίως Sch, aliquid exci- 
disse suspicatur S. — 221, 2 Σπαρτακείοις 8: Σπαρτακίοις Υ͂. 
— 27 στρατιὰν pro στρατείαν St. — 222, ὃ ἐπιέναι pro ἐπεῖ- 
ναι St. — 25 Ὑψικράτεια Cobetus v. |. 87: ᾿Ὑψικρατία γ..-- 
31 Σίνωρα C: ἼἽνωραν. - 223, 19 δὲ post ἀναλαβὼν So: post 
αὐτὸς τ. — 36 ἀπολυσάμενος R: ἀποδυσάμενος v. — 80 ἔδρυ- 
σάμενος ἑαυτοῦ R: ἰδρύσασθαι ξαυτοῦ ν. ---- 32 ἀφῃρῆσθαι R: 
ἀφήρησϑε γ.-- 1 Σωφηνὴν C: Σωφήνην et mox Σωφή- 
νῆςΥ͂. — 21 ἔϑνη del S. — 25 στρατιὰν Br: στρατείαν v. — 
226, 20 ̓ ἀρβηλίτιδος Br: ᾿Αρβιηλίτιδος v. — 26 ψάλτου τενὸς 
οὐκ εὐτυχοῦς τάλλα » πρεσβυτοῦ δὲ ϑυγατὴρ) ψάλτου τινός, 
οὐκ εὐτυχοῦς τάλλα, πρεσβυτοῦ ϑυγατὴρ S. — 227. 18 βάλλει 
C et codex: βάλλῃ v. — 30 καὶ add C. — 228, 11 ἃ So: ag v. 
— 17 δυναστῶν Br: δυνατῶν vy. — 299, 1 φυλακὰς Muretus: 
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φύλακας V. ---- 380, 16 ἐποίει αὐτὸς ὁ Πομπήϊορὶ ἐποίει Πομ- 
πήϊος αὐτὸς 5. --- 231, 9 ῥᾷον anonymus ῥάδιον v. — 12 περὶ 
Wyttenbachius: ἐπὶ vy. — 27 ὕψος] εἰς ὕψος 80. --- 384, 10 
βουλεύματος] βουλήματος Wyttenbachius. — 12 apes R: ἀλ- 
λως v. — 15 ὑπιδομένου Sch: ὑπειδομένου Υ. ~~ 236, 16 χρυ- 
σίου Zonaras: χρυσοῦ v. — 29 τρὶς R: τρεῖς v. — 286, 2 
ὑπῆχϑαι R: ἐνήχϑαιγν. --- 6 τετταράκοντα) πεντήκοντα xX. — 
19 «Δεύκολλον anonymus: Aevxolios Υ. — 22 κολούουσα ano- 
nymus: κελεύουσα v. — 237, 1 ἐν « ἀγορᾷ ἔχων) ἔχων ἐν ἀγορᾷ 
Benselerus. --- 238, 2 προαγαγὼν R et codices ἀπο: προσαγα- 
γὼν Υ͂. --- 16 et 17 Καιπίωνι Amiotus: Σκηπίωνι Υ. ---- 30 κα- 
τάντης πρᾶξιν Wyttenbachius: κατ᾽ ἀντείσπραξιν vy. — 239, 8 
ἐξέπεμπε: ἐξέπεμψε Υ. - 240, 32 λεποϑυμίας 8: λειποϑυμέας 
v.— 22.1 ἀναλαμβάνοντος R et codex: ἀναλαβόντος v. — 
6 στρατιᾶς C: στρατείας v. — 22 Σαρδόνα 8: Σαρδῶνα v. — 
242, 10 πολέμων C et codex: πολεμίων Vv. — 22 μετιέναι Mu- 
retus: μετεῖναι γ. — 30 Καὶ R: o καὶ ν. --- 81 μὲν ἃ ἂν Sch: 
μὲν dy ν. ---- 943, 15 μὲν τὸν X: Μέλετον v. — 22 ἀντὶ δὲ Κά- 
τῶωνος 8: ᾿Αντίαν δὲ καὶ y. — 346, 16 ἐπέσχεν] ἐπήρπεσεν vol 
ἀπέχρησεν C. — 20 ποτε Bo: τότε V, — 246, 14 Tousyiov 
μόνον ξλέσϑαι ὕπατον] μόνον ἐλέσϑαι Πομπήϊον ὕπατον ol. 
Cat. min. 47 85. — 19 εἰσενηνεγμέν C et codex: εἰσενηνεγμέ- 
vyv Vv. —~ 247, 1 φράσειν pro yea ew St. — 21 ἐπεὶ] ἔπειτα 
C. --- 27 καὶ τριακοσίους C: καὶ τοὺς τριακοσίους v. — 248, 
21 στρατείᾳ] στρατηγίᾳ Sch. ---- 249, 18 αἰτέων Sch: αἰτεῶν v. 
- 36 ῥᾷον R: ῥᾷδιον v. — 28 ἐξεφλαύριξε Emperius : ἐξεφλαύ- 
θισε v. — 250, 16 μεταβαλόμενος C et codex: μεταβαλλόμενος 
Vv. — 17 ἀμηχάνων Sch: ἀμηχάνῳ Vv. — 19 ὠφελεῖτο Emperius. 
ὠφείλετο Υ͂. — 251, 11 δεξιούμενον R: δεξαμένων v. — 252, 3 
στρατιὰν et 30 στρατιᾶς C: στρατείαν et στρατείας ν. --- 6 ϑά- 
τερον anonymus: θατέραν ν. ---- 18 Ῥουβίκωνα 8: Ῥουβικῶνα 
Υ. - 253, 17 εἰς add C. --- 32 ἕπεσθαι αὐτῷ] ἔπεσϑαι S οἷ. 
Caes. 33. --- 864, 14 ὡς τοῦτο Haitingey: | ὡς TO V, ὡς οὗ τὸ 
libri non nulli. — 18 Βρεντέσιον S: Βρεντήσιον v, πιοχ Βρεν- 
τεσηνοὺς. — 255, 17 μὲν] μὲν ἐν Muretus. — 256, 8 .Δαβεὼν) 
AaBinvog X. — 257, 1 καὶ del S. — 16 δυσχερείαις C: δυσ- 
χωρίαις Υ͂. — 258, 30 τὸν - πολεμοῦντα Muretus- τῶν πολε- 
μούντων Υ͂, — 259, 16 αὐτὸν ᾿Δηνόβαρβος 5: αὐτὸν ἀεὶ ὁ βάρ- 
βαρος vel ὃ βάρβος codices, αὐτὸν ἀεὶ ὁ Αἰνόβαρβος ex aldina 
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v. --- 52 στρατιᾶς Br: στρατηγίας vy. — 260, 28 ἀρϑεῖσα Hel- 
dius: ἀφϑεῖσα v. — 29 ἐπὶ] ἐπὶ τὸ R. — 81 πρὸς Σκοτοῦσαν 
Amiotus: πρὸ σκότους v. — 261, 13 εἰς τάξεν sepsit Bekkerus. 
— 29 εἰώϑασιν » εἰς εἰώθεσαν S cl. Caes. 45. — 262, 21 ἕκαστος 
ἐσκόπει τὸ καθ᾽ αὐτὸν 8: ἐσκοπεῖτο ἕκαστος nap” αὑτὸν Υ. - 
32 0° ἔτι anonyimus : δέ hy. — 263, 10 μαχούμενοι συνίεσαν 
C: μαχόμενοι συνῆσαν vy. — 81 ἀνασχεῖν C: ἐνσχεῖν γ. ---- 264, 
27 ἐννοοῦντε) ἐννοῶν ἔτι 8. — 265, 2 συνεισέπεπτον Sch: συν- 
ἔπισετον v. — 26 7 del Sch, ὁ R. — 266, 4 ἀπιέναι pro ἀπεῖ- 
ναι St. — 10 ἑωράκει Sch: ᾿ἑώρακε Υ. — 12 περὶ R et codices 
tres: περὶ τῶν v. — 17 ἐπιστήσας Emperius: ἐπιστὰς v. — 
267, 2 ἂν add R.— ὅ ἐπεραιοῦτο C: ἐπέρα οὕτω v. — 25 περι- 
πλεύσαντα Bekkerus: παραπλεύσαντα V. — 268, 20 κακοπολι- 
τείαν" ἐρέσϑαι] κακοπολετείαν" ἀντερέσθαιὮ S sed etiam quae 
praecedunt corrupta sunt ao fortasse manca. — 269, 1 τῇ δὲ 
κρείττονι ἀδηρίτως} τῇ κρείττονι δ᾽ ἀδηρίτως 8. — 2 περιορ- 
μέσαι) παρορμέσαι Br. — 21 ἀπολιπόντα Sch: ἀπομπόντας v. 
— 272, 10 ἤρχετο Bt: ἤρετο Υ. — 20 δέοντα Zonaras: δέοντος 
γ. —— 273, 16 καϑορώμενος R: καθορώμονον Vv. — 22 ἄγους 
τοσούτου καταπεπλησμένην Emperius: οὕτω καταπεπληγμένην 
ex aldina v, αὔγουστος οὕτω καταπεπληγμένην codices. — 26 
λειφϑεὶς So et codex: ληφϑεὶς Υ͂. 

274, 17 υἱὸν αὑτοῦ ἀπέδειξε] υἱὸν ἀπέδειξε S. — 21 πο- 
λιτικὰ C: πολιτικὰ καὶ v. — 275, 11 ᾿ἡπόρησαν Χ: ἠπόρησεν 
Υ.-- Εὐρυπωντίδαι Valckenarius: Εὐρυτίωνι δὲ Υ. ---- 12 πα- 
ρασχεῖν X: παρέσχεν Υ. ---- 14 μέντοι R: μὲν Υ. --- 16 ἴαμα pro 
ἅμα anonymus. — 276,1 δοκεῖ Ο et codex: δοκῇ v. — 7 ὁμό- 
κληρον So: ὁλόκληρον y. — 10 μεταβαλομένοις C et codex : 
μεταβαλλομένοις γ. — 11 τὸν “Ἀρμενίων C et codex: τῶν "Ao- 
μενίων v.— 12 φήσας R ot codices duo: καὶ φήσας v. — 277; 
1 ὄντα R: τὸ ν. --- 7 ὑφ᾽ C: ap v. —~ 8 av add R. — 19 ἂν 
add Ὁ. — 278, 2 Θηβαίοις 80: Θηβαίων v. — 10 προαπολέ- 
ὅϑαι So: προσαπολέσθαε Υ. --- 12 αὐτοὺς So: αὐτὸς v. 

Vita Alexandri 270, 5 τοῦ Καίσαρος] τὸν Kalecgos 8. 
— 16 πολιορκίαι Br: πολιορκία Υ. — 280, 16 συνούσης ἀφο- 
σιούμενον codices duo: συνοῦσ ἀφοσιούμενον Υ. — 281, 13 

ᾧ γ᾽ 8: ὡς v. — 20 ἄτην ἅμα] ἅμ᾽ ἄτην 8. — 27 συγγεγεννη- 
μένον Ο: συγγεγεννημένον v. — 31 μάλισθ᾽ ἃ 8: μάλιστα v. 
— 282, 15 ἐξαιρεῖ R: ἐξαίρει v. — 23 οὔτε --- οὔτε C: οὐδὲ 
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— οὐδὲ v. — 283, 10 πολέμους R: πολεμίους Υ͂. --- 29 οὐ Br: 
οὖν v. — 284,1 τῷ γένει ̓ “Ακαρνάν]) τὸ γένος ᾿Ακαρνὰν Ben- 
selerus. — 6 Βουκεφάλαν C: Βουκέφαλον v. — 26 προπίπτου- 
σαν Schmiederus: προσπέπτουσαν v. — 285, 1 ἐφεὶς C: ἀφεὶς 
Υ, — 27 βαϑυτέρων C: βαρυτέρων Υ. --- 286, 23 Ὀνησίκριτος 
So: Ὀνησικράτης VY. — 287,9 Maldav Χ: Μεδάρων v. — 288, 
20 Πιξόδαρος 5 et mox: Πηξόδωρος Υ et mox Πηξοδώρῳ. -- 
289, 1 ἰόντα St; ὄντα v. — 7 Θεσσαλὸν S: Θετταλὸν v. — 9 
δ᾽ Ἐριγύιον Schmiederus: δὲ Φρυγιον v. — 290, 13 αὐτοῖς 
᾿Αϑηναίους So: αὐτοὺς ᾿4ϑηναίοις Υ. ---- ἐθέλων & ἀνὴρ φανῆναι 
del So. — 26 τὰ del R. — 295, 1 χερσὶν Sch: χεροῖν ν. ---- 12 
Ἰνδοὺς 8: Ἰνδοῖς v. — 293, 21 τετρακισχιλίους et 23 πεντα- 
κισχιλίους Ἀ; πεντακισχιλίους ---- τετρακισχιλίους v. — 294, 2” 
τὸ — . γενομισμένον Soh: τῶν — νενομισμένων Υ. — 295, 20 
καὶ τὸ δόρυ καταχλάσας Emperius et codex: τὸ δόρυ καὶ κατα- 
κλάσας τοῦτο Υ.- ---- 28 μέλας Blancardus: μέγας V-— 296, 25 
ϑαλάσσῃ pro ϑαλάσσης St. — 297, 5 παύσεσθαι pro παύσα- 
σϑαι St. — 18 προσεχεῖς anonymus: προσηχεῖς v. — 23 εἰκόνα 
ἀνακειμένην] εἰκόνα κειμένην 2 S. -- 26 ἐν παιδιᾷ ἀποδιδοὺς 
τιμὴν] ἐν παιδιᾷ τιμὴν ἀποδιδοὺς Benselerus. — 31 ἐνδεδεμέ. 
νην] δυνδεδεμένην Cobetus. — 298, 8 τὴν λύσιν γενέσϑαι ἐξε- 
λόντι] γενέσϑαι τὴν λύσιν ἐξελόντε 5. --- 9 συνείχετο τὸ 
Schmiederus: συνεῖχε τὸ γ. ---- 21 ἀστάνδης pro ἀσγάνδης St. 
--- 24 γενήσεσθαι pro γενέσϑαι St. — 32 λουσαμένῳ ἐν] λου- 
σαμένῳ ἷ S. — καταπαγέντι] καὶ παγέντι Sch. — 299, 2 Bon- 
ϑήσειν βοηϑεῖν C. — 80 ἐπιλιπεῖν C: ἐπιλείπειν ν. --- 300, 1 
ῥαΐσας 5: ῥώσας v. -- 23 Πινάρῳ Br: Πινδάρῳ Υ. — 27 το- 
σούτῳ] τοσοῦτον S.— 301, 20 μὲν ὕλκια So: μενόλκια Υ. - 
96 τραπέξας] τὰς τραπέξας Sch. — 26 ἀξίαν R: ἄξια v. -- 

- 302, 1 ἑαυτοῦ ἐμπαϑῆὴς] ξαυτοῦ συμπαϑὴς R. — 7 τὰ 8: τὰ 
ἀπὸ Vv, utrumque om codex. — 12 δὲ R et codex: δὲ καὶ Υ. -- 
24 Βαρσίνης Br et codex: Βαρσήνης Υ. ---- 80 καὶ τὸ κάλλος 
del Schmiederus. — 303, 12 ἐκέλευσεν Sch et codex: ἐκέλευεν 
v. — 14 νεανίσκῳ del Br. — 23 βεβουλημένος 8: βεβουλευμέ- 
νος v. — 94 οὐδὲ C: οὔτε v. — 304, 7 ἔλυεν σ: ἔλυσεν. ---- 
8 ἐντέϑειπεν Emperius : συντέϑεικεν Υ. -- 19 ἢ δικάξων ῇ 
συντάττων 8. ἢ συντάττων ἢ δικάξων VY. — 305, 10 πολλάκις 
vel hic vel 12 del S. — 306, 10 ὑπεξέφευγε C: ὑπεξέφυγε Υ͂. 
— 307, 24 ἐφ᾽ C: ὑφ᾽ v. — 308, 16 οὔκουν C et codex: οὔκ- 
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ουν οὐκ v. — ἀσύμβολος anonymus: ἀσύμβουλος v. — 300, 
11 μέγεϑος ἐπὶ Emperius: μεγάλοι ἐπὶ v. — 12 ὑπέλεπον Br: 
ὑπελίποντο v. — 13 ἀλλὰ C et codices tres: ἀλλὰ καὶ v. — 
28 ὑπεξέφερε R οἱ codices duo: ἐπεξέφερε v. — 312, 4 δ᾽ οὖν 
Bekkerus: γοῦν v. — 10 κυκλέων C: ἐγκυκλίων v. — 313, 17 
εἶ] ἔδεε ἢ S, excidisse id suspicabatur R. — 315, 1 δεῃρηκέναι 
R: διῃρημένους v. — 16 Γανυγαμήλοις X: Γαυσαμήλοις v. — 
23 μὲν ἐν pro μὲν St. — 28 Φόβῳ margo Amioti: Φοίβῳ v. 
— 31 Γορδυαίων Br: Γορδυναίων v. — 317, 4 ὑποτροπὴν C: 
ἀποτροπὴν Vv. — 21 ὑπένδυμα C: ἐπένδυμα v. — 28 εἶχεν 
Sch: ἣν εἶχεν v. — 318, 15 τῇ πτήσει ὄρϑιον] τὴν πτῆσιν ὄρ- 
ϑιον Benselerus. — 819, 9 διαφυγεῖν C et codex: διαφεύγειν 
v. — 830, 7 Βαβυλωνίαν C et codices duo: Βαβυλωνίων v. — 
9 ἐν Ἐκβατάνοις del S. — 14 ἐξαπτόμενος R: ἐξαπτομένης v. 
— 17 ἐλαφρῷ) ἐλαφρῶς R. — 321, 13 ἐγγύθεν Br: ἐκεῖθεν v. 
— 16 ἐν δὲ τοῖς R: ἐν δὲ τοῖς ἄλλοις v. — 19 lacunam indi- 
cavit Amiotus. — 23 χαμύόϑεν)] χαμᾶϑεν G. Dindorflus. — 322, 
2 κατηγορήσουσιν C et codex: κατηγοροῦσιν v. — 6 φασὶ C et 

᾿ codex: nol v. —- 24 λύκος Soh: Avnoc C, «Δύκιος v. — 324, 
14 ὀλέγων. “Aglscov R: ὀλίγων ἀρίστων y. — 31 ἔβαλλε C et 
codices tres: ἔβαλε v. — 325, 2 ἔδωκε Sch: δέδωκεν v. — 8 
εἶχον C et codices duo: εἶχεν vy. — 23 τὸν Βαγώου ἔδωκεν ol- 
nov, ἐν ᾧ λέγεται τῶν περὶ Σοῦσα χιλίων ταλάντων εὑρεϑῆναι 
ἱματισμὸν] τὸν Βαγώου τῶν περὶ Σοῦσα ἔδωκεν οἶκον, ἐν ᾧ 
λέγεται χιλέων ταλάντων ἐματισμὸν εὑρεϑῆναι S.— 821, 4 τὰ 
C et codex: τὰ μὲν v.— 17 ἔϑυσεν Sch et codices tres: ἔθυεν 
v. — κἀκείνῳ ϑῦσαι ἐκέλευσεν) κἀκεῖνον ἐκέλευσεν vel κἀκεῖ- 
νον ἐκέλευσε θῦσαι S. — 20 χρήσεται C: χρήσηται v. — 81 
ἐλευϑέρας] ἐλευϑέρων anonymus. — 328, 12 πάροδον R: παρό- 
δων πίστιν v.— 16 τότε δὲ ἐξήλαυνεν Sch: τότε δὴ ἐξήλαυνεν 
Vv. τος 83 τὸ ποτὸν Sch et codex: ποτὸν v. — 329, 9 συνεισπε- 
σεῖν Sch: ovvexneceiv v. — 880, 10 στρατείας pro στρατιᾶς 
St. — 18 ἄγοντες 8: αὐτῷ ἄγοντες Υ. ---- 331, 14 ἐπὶ] ἔππῳ 
8. --- 17 Πολύκλειτος C: Πολύκριτος v. — 21 Θεαγγελεὺς Rei- 
nesius: εἰσαγγελεὺς v. — 332, 5 λέγων]ὔ λόγον So. — 9 ἐφ ἧκε 
C: ἔφη καὶ v, servato ἔφη Bekkerus ἀφιέναε pro ἀπιέναι. --- 
11 ὡμοίου τε R: ὡμοιοῦτο ν. --- 25 yoga Wyttenbachius: χρόνῳ 
Υ. — 334, 14 τούτου S: τοῦτο vy. — 17 καὶ πρὸς] πρὸς R. — 
Ἢ χαλεπῶς delR.- 28 Κεβαλίνῳ anonymus: Βαλεένῳ v. — 
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335, 1 ἐποέησεν pro ἐποίησαν St. — ὑποψίαν Br: ὑπεροψίαν 
Vv. — 2 ἕτερον] Μέτρωνα anonymus. — 17 ἀναπετάσαντος 
anonymus: ἀναπετάσαντες Vv. - 836, 7 κατὰ Φιλώταν ἀγριώ- 
τερα C et codices tres: κατὰ Φιλώτα ἀγρεώτερα v.— 10 εὗὑρέ- 
σκομὲν pro εὑρίσκοντες anonymus. — 10 Κλεομάντει) Κλεομέ- 
ves Wyttenbachius. — 22 ἰδεῖν Heldins: εἶδεν v. — 338, 2 
“Αφιστοφάνους] Agusroveu Palmerius. — 339, 16 πολλὰ] ταλλα 
Emperius. — 22 τοῖς So; τοῖς δὲ v. — 340,25 πικφὼν καὶ βαρὺ 
ἐγγενέσϑαι] βαρὺ καὶ πικρὸν ἐγγενέσθαι vel πιπρὸν καὶ βαρὺ 
γενέσϑαι S. — 341, 16 ἐν τῷ αυμποαίῳ del S. — 25 ὑπογενο- 
μένης C: ὑπογινομένης v. — 342, 3 προβαλόντι R: ngoBal- 
Aoves Vv. — 4 εἶπεν B: εἰπεῖν Vi 26 ἐν — Ὀξυδράκαις del 
Sch. — 343, 16 αὐτοὶ Sa: αὐτοῦ v. — 344, 4 “γεύσει ἐλαίου 
ae γεύσει διαφέρειν ἐλαίου 8. ---- στειλπνότητα R οἱ co- 
dex: στιλβότητα Υ. ---- 12 στρατείας Br: στρατιᾶς v. —~ 22 2t- 
σιμέθρου σ et codices tres ot post: Σισιμήϑρου vy. — 23 ἀπρόσ- 
Baroy] ἀπρόσμαχον Sch, ἀπότομον C, quod pro ἄβατον sori- 
bendum suspicatur S. — 345, 5 ἤδη ἔχων) ἔχων ἤδη 8. — 846, 
81 αὐτοὺς Sch: αὐτὸς v. --- 347, 18 Κοῖνον Blancardus: κοινῇ ᾿ 
V. — 80 προσμαχομόνους Br et codex: προμαχομένους v. --- 
348, 2 ἐξήρει C: ἐξῇρε v. — 7 καὶ τοὺς] τοὺς ©. — 14 ἀπὸ S: 
ὑπὸ Vv. — 349, 17 Πραισίων C et codex: Πραισιαίων vy. — 
350, 13 καὶ τὸ σῶμα R: τὸ σῶμα καὶ v. — 15 προέστησαν Br: 
προσέστησαν v. — 26 ἐν del R. — 351, 2 ἀνήχϑη R: ἀνῆλθε 
v.— 9 ἀποκρινάμενον C et codex: ἀποκρινόμενον Υ. ---- 19 
βουλόμενος Br: βουλόμενον γ. --- 22 οὗτος ΔΠΟΙΥΠΙΜΦ: οὕτως 
Vv. — 27 ἀνθρώπων) ἀνθρώπου S. — 81 ἀνθρώπῳ Ο et codex: 
ἄνϑρωπον v. — ἔχον] ἔχοι Br. — 352, 5 ἀποκφινάμενον R et 
codex: ἀποκρινόμενον Vv. — 354, 11 ταῖς φιάλαις om Amiotus, 
ὁ φάλης T. Faber.— 28 στρατεία pro στρατιὰ St. — 29 τραῦμα 
R et Zonaras: στράτευμα vy. ---- 32 ἐνεποίησε C: ἐποίησε Υ. --- 
355, 8 πολέμων πόλεων R. — 29 pos add C οἱ Zonaras. — 
356, 7 Βαβυλῶνι ὄψεσϑαι hiant. — 20 ταλαντιαῖον 8: talav~ 
tov vy. — 26 καλὸν] ἄλλον C. — 31 διαλύσας]. διέλυσε anony- 
mus, — 358, 10 κοέρανον] κάρανον C. — 24 ἅμα 8: ἀλλὰ v. 
— 359, 4 Κοσσαίων C: Kovocaiov v.— 16 ἐξεργάσεσϑαι Br: 

. ἐξεργάσασϑαι v. — 360, 9 of νεανίσκοι of] τῶν νεανίσκων of ? 
S. — σφαιρίξοντες] συσφαιρίξοντες R. — 16 χρόνον γεγονέναι 
ἐν) γεγονέναν χρόνον ἐν Benselerus. — 18 προαγαγεῖν Sch et 
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codex: προάγειν v.— 54 Ἰόλας 8: Ἰόλαος γ. -- 361, 41 ἡ δει- 
σιδαιμονία, ἥ; δίκην ὕδατος ἀεὶ πρὸς τὸ ταπεινούμενον κα- 
ταφρέοντος , ἀνεπλήρου ἀβελτερίας κατάφοβον τὸν ᾿Αλέξανδρον 
γενόμενον C. — 363, 8 φρενιτιᾶσαι R: φρενητιᾶσαι Υ. ---- 6 τὰ 
add Ὁ. ---- 363, 18 Νωνάκριδι οὔσης hiant. 

Vitae Caesaris initiam matilum esse intellexit Emperius 
et Emperio prior Niebukrius. — 864, 20 προῆλθεν So et codices 
tres: προσῆλθεν v. — 365, ὃ Φαρμακοῦσσαν C: Dogpanoveay 
Υ. — 9 τὸν τῶν R: τῶν v. — 14 ἡμέραις — δεούσαις] ἡμέ- 
ρας — δεούσας s.— 366, 6 ἠκρόατο Cobetus v. I. 391: ἠκροᾶτο 
v. — 11 ἀλλ᾽ del St, ἄλλοις Br. —~ 20 πολλαὶ τῶν ἀπὸ τῆς 
Ἑλλάδος R: πολλαὶ ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος τῶν. --- 361, 8 ἡγητέον) 
ἡγητέον οὕτω ϑ8ι. --- 22 Ποπίλιον Χ: Πόπλιον γν. ---- 368,1 
Βέτερι X: Βαίτωρε v. — 27 διέσπαστο R οἱ codex: διεσπᾶτο 
v. — 369, 3 ἄδηλος R: ἄδηλον Υ. ---- 8 ef τετιϑάσσευται R: εἴτε 
τεϑασσεύεται Υ. ---- 14 εἴη ὁ propter hiatum suspecta. — 370, 
28 παρέξει C οἱ codex: πράξει v. — 373, 4 δὴ Br οἱ codex: δὲ 
Vv. —. 374, 6 γράμμασι C et codices tres: πράγμασι v. — ἀπο- 
δόντων C et codices quatuor : ἀποδιδόντων v. — 18 ὑπερβάλ- 
dovtog Sch οἱ codex: ὑπερβαλόντος vy. — 20 λυπρὸν C: Av- 
πρῶν Υ. --- παρερχομένου R: παρερχομένους v. —~ 375, 3 γοῦν 
δ᾽ οὖν 8.— 17 στρατειῶν Sch: στρατηγιῶν Υ. --- 876, 3 ἀπ 
R: ux v. — 80 τῆς — εὐλαβείας]. τῇ --- εὐλαβείᾳ St. — 377, 1 
ὑποδραττόμενορ) ἐπιδραττόμενος C. — ὃ Καιπίωνι pro Σκη- 
πίωνε St. — 32 ἔφη 6 Καῖσαρ] ἔφη Καῖσαρ vel εἶπεν ὁ Καῖσαρ 
5. - 378, 26 κωθωμίλησε Wyttenbachius et eodex: καϑωμά- 
Awe v. — 879, 12 Σκεύας Amiotus: Σχεύαξ v. — 32 δλόντες 
5: ἔχοντες Υ. — 380, 6 λήματα R et codex: λήμματα v. — 381, 
31 ὁμαλῶς] ὁμαλεῖς R. --- 382, 17 περιόντων Br: παρόντων vy. 
— 27 ἐπινεμήσεσθαι Br et codex: ἐπενομήσεσϑαι Υ. --- 383, 2 
πορεύσεσϑαι Ο: πορεύεσϑαι v.-— 13 μὴ Br: ὃ μὴ Υ. --- 21 συμ- 
βαλεῖν C et codices duo: συμβάλλειν v. — 81 ἀπέλιπε C οἱ co- 
dices tres: ἀπέλειπε V. — 385, 1 δοκεῖ pro δοκῇ St. — 12 Kai- 
σαρ δ᾽ 5: καὶ γὰρ v. — 17 διαφϑείροντες C οἱ codices: δια- 
φϑείρωντες Vv. — 886,9 Οὐσίπας X: οὖς ἕπας y. — 387, 10 
ἀσπαζομενους] ἀσπαξομένους Οὐβίους Emperius. — 388, 13 Tt- 
τύριον S: Τηγύριον Υ. — 36 ἀνοικοδομεῖν ἀποικοδομεῖν 8 
— 889. 11 πάγοι So: πάγοις Υ. — 14 ἀσάφεια πολλὴ Br: ἀσα- 
gely πολλῇ v. — 17 ᾿Δρβέρνοι Ο: ᾿Δρβέννοε γ. ---- 29 δοκῶν 
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del R. — 390, 3 χρόνῳ πολλῷ ἦν) χρόνων πολλῶν nv? 8. — 
16 ὅλοις R: ἄλλοις v. altius latere vitium suspicatur 8S. — 17 
φόνῳ R: φόβῳ Υ. ---- 19 ᾿Αρβέρνοι σ: AgovByvol Υ. — 391, 
25 ἀφαλόμενος R: ἀφαλλόμενος pars codicum, ἀφελόμενος Υ. 
— 392, 6 ἀπὸ R: ἐπὲ v. — 11 ὥσπερ] ὥσπερ ναῦν R. — 393, 
14 Καίσαρι κελεύει 8: Καίσαρι ἐκέλευε v. — 18 ὑπατεύοντι 5: 
ὑπάτῳ ὄντι v. — 20 προσεκόσμησεν So: προσεκόμισεν v. — 
304, 24 βίᾳ Muretus: διὰ v. — 395, 11 καὶ ante Κικέρων del 
Sch. — 396, 8 καὶ del R. — 397, 17 ὡς] ὧν Bekkerus. — 398, 
15 ἐξέλειπτον C: ἐξέλιπον vy. — 399, 17 καὶ del Sch. — 400, 14 
τῷ σώματι C et codices: σώματε v. — 401, 7 πολέμων X: πο- 
λεμέων ν. --- 11 ϑυρεοῦ τίς ἐστι φειδὼ ἐν] ϑυρεοῦ φειδώ τις 
ἐστὲν év? S. — 32 ᾿Δώου Dacerius: ᾿Δνέου v. — 403, 13 ad 
ἐλάϑοντο aliquid desiderabat R. — 403, 8 ἐκενδύνευσεν R: ἐκεν- 
δύνευσε μὲν v. — 20 ἐπήρατο R: ἐπειρᾶτο v. — 404, 6 ἐπε- 
σπάσεσϑαι pro ἐπισπάσασϑαι St. — 18 τειχομαχοῦντες] τειχο- 
φυλακοῦντες pars codicum, τειχοδομοῦντες 8. ---- 27 Πομπήϊον 
— βουλόμενον C: Πομπηΐῳ — βουλομένῳ v.— 32 παρώξυνον 
C et codices: παρώξυναν Υ. --- 405, 25 ἐδόκει ---- Ῥωμαίων del 
So, aliis visa est oratio manca esse. — 406, 9 Κορφένιο9] Κορ- 
νιφίκιος X. — 407, 8 KadBivoy pro Kad Biviov St. — 408, 2 
προκαλούμενον R et codices: προσκαλούμενον γ. — 3 ἄμελλαν 
Emperius: ἄμυναν Υ. ---- 7 δὲ 80: γὰρ v. — 15 of Πομπηΐου 
ἱππεῖς] of ἱππεῖς τοῦ Πομπηΐου ἵ S. — 29 ἀπεστρέφοντο Br et 
codex: ἐπεστρέφοντο Υ. - 409, 5 ἢ — τεϑαμβημένος del S. 
— 14 οἵαις R: ταῖς v. — 16 γράμμασιν del S. — 19 ἔτι κτεε- 
νομένους | Hasius: ἐπικτεινομένους γ. — 29 τὰ add C. — 410, 
13 εἶπεν ὅτε codices: ἔφη ὅτι v. — 411, 27 ἐμβᾶσα Br et co- 
dices: ἐκβᾶσα v. — 412, 3 συμβασιλεύσουσαν C et codex: συμ- 
βασιλεύουσαν γ. — 418, 27 ᾿ἀντώνιος καὶ Κορφένιος] Κορφέ- 
νιος καὶ ᾿Αντώνιος Χ, — 414, 9 λαϑὼν Schmiederus: καὶ 
λαϑὼν ν. ---- 80 τερπόμενοι καϑῆντο 8: τερπόμενοι ἐκάθηντο 
γ. — 415, 4 ὅτε] 6 Ὁ tt Bekkerus, — 17 προσέβαλλε pro προσέ- 
βαλε St. — ὑφ᾽ R: ἐφ᾽ v. — 29 αἴσϑησιν ἤδη σειομένην 5: 
αἴσϑησιν, ἤδη σειόμενον vy, — 416, 94 Κάτωνα] Κικέρωνα R et 
codex suspectae fidei. — 417, 19 συνειλοχότας Qrellius: συνεε- 
ληχότας Υ. --- 25 λαβόντες R: λαβόντας Υ. — 418, 18 δημοσίᾳ 
R: δημόσια Υ. — 20 μὲν del S. — 32 ἀνέγκλητον) ἀνέγκλητον 
ξαυτὸν R. — 419,11 κάλλιστον ἅμα codices: κάλλιστον ἑαυτοῦ 
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ἄμα v. — 420,13 Ταρρακένῃ R: Ταρρακένην v. — 16 Tleopev- 
τῆνον 8: Πωμέντιον So, Νωμεντῖνον v. -- Σητίαν pro Σήτιον 
anonymus. — 421, 2 Μερκηδόνιουν] Μερκηδῖνον ὃ 8. cl. Num. 
18. — 11 τοῦτο anonymus: παρὰ libri plerique, περὶ vy. num 
καὶ παρὰ τοῖς βασκαίνουσι καὶ βαρυνομένοις τὴν δύναμιν 
αἰτίας elye? — 12 γοῦν 8: οὖν pars codicum, γὰρ v. — 29 
αὐτῷ R et codices: αὐτοῦ vy. — 423, 12 ἐπισπᾶσϑαι C et codi- 
ces: ἐπισπάσασϑαι v. — 30 ἐπὶ τῶν] ὑπὲρ τῶν Bekkerus. — 
423,23 δὲ a μητρὸς del C.— 25 ἐξ ἑαυτοῦ μὲν ὁρμῆσαι co- 
dices: μὲν ἐξ ἑαυτοῦ δρμῆσαι Vv. — 424, 16 αὐτὸς pro αὐτοὺς 
anonymus. — 426, 21 ἐντύχῃ C et codices: ἐντύχοι γ. --- 26 
παρελϑόντα S: προελθόντα vy. — 427, 22 προσκεκοσμημένων 
So: προκεκοσμημένων v. — 428, 3 Τιλλίῳ S: Τυλλίω C, Me- 
τιλλίῳ ν et mox Meriddsoc. — 11 βαϑεῖαν Br: ἀρεῖαν Υ. - 
31 ἀπὸ R: ὑπὸ 1 eee ὑπὸ τῶν So et codex: ἀπὸ τῶν vy. — 
429, 1 αὐτὴν] αὐτῆς R. — 8 ἐλϑόντος Βρούτου codex: Βρού- 
τὸυ ἐλθόντος v. — 430, 4 ἐψηφίσατο C: ἐψηφίσαντο v.— 14 
πλῆϑος] πένϑος Emperius. — 431, 8 παντὶ ἀρχὴν καὶ duve- 
στείαν] παντὶ δυναστείαν καὶ ἀρχὴν Ἶ 8. 





ΝΙΚΙΑΣ. 

I. Ἐπεὶ δοκοῦμεν οὐκ ἀτόπως τῷ Νικίᾳ τον Κράσσον 
παραβάλλειν καὶ τὰ Παρϑικὰ παϑήματα τοῖς Σικελι-- 
κοῖς, ὥρα παραιτεῖσϑαι καὶ παρακαλεῖν ὑπὲρ ἐμοῦ τοὺς 
ἐντυγχάνοντας τοῖς συγγράμμασι τούτοις, ὅπως ἐπὶ ταῖς 
διηγήσεσιν αἷς Θουκυδέδης, αὐτὸς αὑτοῦ περὶ ταῦτα 5 
παϑητικώτατος, ἐναργέστατος, ποικιλώτατος γενόμενος, 
ἀμιμήτως ἐξενήνοχε, μηδὲν ἡμᾶς ὑπολάβωσι πεπονϑέναι 
Τιμαίῳ πάϑος ὅμοιον, ὃς ἐλπίσας τὸν μὲν Θουκυδέδην 
ὑπερβαλεῖσϑαι δεινότητι, τὸν δὲ Φέλιστον ἀποδείξειν 
παντάπασι φορτικὸν καὶ ἰδιώτην, διὰ μέσων ὠϑεῖται 10 
τῇ ἱστορέᾳ τῶν μάλιστα κατωρθωμένων ἐκείνοις ἀγώ-- 
νῶν καὶ ναυμαχιῶν καὶ δημηγοριῶν. ov μὰ Ala 

παρὰ Avdvoy ἄρμα 
πεζὸς οἰχνεύων 

ὡς φησι Πίνδαρος, ἀλλ᾽ ὅλως τις ὀψιμαθὴς καὶ μειρα-- 1d 
κιώδης φαινόμενος ἐν τούτοις καὶ κατὰ τὸν ΖΔέφιλον 

παχύς, ὠνθυλευμένος στέατι Σικελικῷ, 
πολλαχοῦ δ᾽ ὑπορρέων εἰς τὸν έναρχον, ὥσπερ ὅταν 
λέγῃ τοῖς ᾿4ϑηναίοις οἰωνὸν ἡγήσασϑαι γεγονέναι τὸν 
ἀπὸ τῆς νέκης ἔχοντα τοὔνομα στρατηγὸν ἀντειπόντα 30 
πρὸς τὴν στρατηγίαν, καὶ τῇ περικοπῇ τῶν Ἑρμῶν 
προσημαίνειν αὐτοῖς τὸ δαιμόνιον, ὡς ὑπὸ Ἑρμοκρά- 
τους τοῦ Ἕρμωνος πλεῖστα πείδονται παρὰ τὸν πόλε--: 
pov’ ἔτι δ᾽ εἰκὸς εἶναι τὸν Ἡρακλέα τοῖς μὲν Συρακου- 
σίοις βοηϑεῖν διὰ τὴν Κόρην, παρ᾽ ἧς ἔλαβε τὸν Κέρ-- 3δ 
βερον, ὀργέξεσθαι δὲ τοῖς ᾿4ϑηναίοις, ὅτι τοὺς Alys- 
στέας, ἀπογόνους ὄντας Τρώων, ἔσωξον, αὐτὸς δ᾽ ὑπὸ 

PLUT. vit. Il. 



2 ITAOTTAPXOT 

“αομέδοντος ἀδικηϑεὶς ἀνάστατον ἐποίησε τὴν πόλιν. 
‘Adda τούτῳ μὲν ἴσως ἀπὸ τῆς αὐτῆς ἐμμελείας ταῦτά 
τὸ γράφειν ἐπῇει καὶ τὴν Φιλίστου διάλεκτον εὐθύνειν 
καὶ τοῖς περὶ Πλάτωνα καὶ ᾿Αριστοτέλην λοιδορεῖσϑαι" 

5 ἐμοὶ δ᾽ ὅλως μὲν ἡ περὶ λέξιν ἄμιλλα καὶ ξηλοτυπέα 
πρὸς ἑτέρους μικροπρεπὲς φαένεται καὶ σοφιστικόν, ἂν 
db πρὸς τὰ ἀμέίμητα γέγνηται, καὶ τελέως ἀναίσϑητον. | 
Ὡς γοῦν Θουκυδίδης ἐξήνεγκε πράξεις καὶ Φέλιστος, 
ἐπεὶ παρελϑεῖν οὐκ ἔστι, μάλιστά γε δὴ τὸν τρόπον καὶ 

ι0 τὴν διάϑεσιν τοῦ ἀνδρὸς ὑπὸ πολλῶν καὶ μεγάλων πα-- | 
Sav καλυπτομένην περιδχούσας, ἐπιδραμὼν βραχέως 
καὶ διὰ τῶν ἀναγκαίων, ἵνα μὴ παντάπασιν ἀμελὴς 
δοκῶ καὶ ἀργὸς εἶναι, τὰ διαφεύγοντα τοὺς πολλούς,524 | 
ὑφ᾽ ἑτέρων δ᾽ εἰρημένα σποράδην ἢ πρὸς ἀναθήμασιν | 

159 ψηφίσμασιν εὑρημένα παλαιοῖς πεπείραμαι συναγα-- 
γεῖν; οὐ τὴν ἄχρηστον ἀϑροίζων ἵστορέαν, ἀλλὰ τὴν 
πρὸς κατανόησιν ἤϑους καὶ τρόπου παραδιδούς. 

Il. Ἔνεστιν οὖν περὶ Νικίου πρῶτον εἰπεῖν ὃ  γέ- 
γραφεν ᾿Δριστοτέλης, ὅτι τρεῖς ἐγένοντο βέλτιστοι τῶν | 

20 πολιτῶν καὶ πατρικὴν ἔχοντες εὔνοιαν καὶ φιλίαν πρὸς 
τὸν δῆμον, Νικίας ὁ Νικηράτου καὶ Θουκυδίδης ὁ 0 Me- 
Anotov καὶ Θηραμένης ὁ 0 “Ayvanvs , ἧττον δὲ οὗτος ἢ 
ἐκεῖνοι" καὶ γὰρ els δυσγένειαν ὡς ξένος ἐκ Κέω λελοι-- 
δόρηται, καὶ διὰ τὸ μὴ μόνιμον, ἀλλ᾽ ἐπαμφοτερί- 

25 {ov ἀεὶ τῇ προαιρέσει τῆς πολιτδέας ἐπεκλήϑη Κόϑορ- 
νος. Ἐκεένων δὲ πρεσβύτερος μὲν ὁ Θουκυδέδης ἦν, καὶ 
πολλὰ καὶ Περικλεῖ δημαγωγοῦντι τῶν καλῶν καὶ ἀγα- 
ϑῶν προϊστάμενος ἀντεπολιτεύσατο, νεώτερος δὲ Νι-- 

κίας γενόμενος ἦν μὲν ἔν τινε λόγῳ καὶ Περικλέους 

ϑοξῶντος, ὥστε κἀκείνῳ συστρατηγῆσαι καὶ xa? αὑτὸν | 
ἄρξαι πολλάκις, Περικλέους δ᾽ ἀποθανόντος εὐθὺς εἰς 
τὸ πρωτεύειν προήχϑη, μάλιστα μὲν ὑπὸ τῶν πλουσίων : 
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καὶ γνωρίμων. ἀντίταγμα ποιουμένων αὐτον πρὸς τὴν 
Κλέωνος βδελυρίαν καὶ τόλμαν. οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὸν 
δῆμον εἶχεν εὔνουν καὶ συμφιλοτιμούμενον. Ἴσχυε 
μὲν γὰρ ὁ Κλέων μέγα γερονταγωγῶν κάναμι- 
σθαρνοῖν διδούς, ὅμως δὲ καὶ τὴν πλεονεξίαν αὐὖ-- ὅ 
τοῦ καὶ τὴν ἐταμότητα καὶ ϑράσος ὁρῶντες αὐτοί, οἷς 
πρὸς χάριν ἔπραττεν, οἱ πολλοὶ τὸν Νικίαν ἐπήγοντο. 
Καὶ γὰρ οὐκ ἦν αὐστηρὸν οὐδ᾽ ἐπαχϑὲς ἄγαν αὐτοῦ τὸ 
σεμνόν, ἀλλ᾽ εὐλαβείᾳ τινὶ μεμιγμένον αὐτῷ τῷ δεδιέ- 
var δοχοῦντι τοὺς πολλοὺς δημαγωγοῦν. Τῇ φύσει γὰρ 10 
ὧν ἀϑαρσὴς καὶ δύσελπις ἐν μὲν τοῖς πολεμικοῖς ἀπέ- 
κρυπτὸν εὐτυχίᾳ τὴν δειλίαν" κατώρϑου γὰρ ὁμαλῶς 
στρατηγῶν τὸ δ᾽ ἐν τῇ πολιτείᾳ ψοφοδεὲς καὶ πρὸς 
τοὺς συκοφάντας εὐθορύβητον αὐτοῦ καὶ δημοτικὸν 
ἐδόκει καὶ δύναμιν οὐ μικρὰν ax’ εὐνοίας τοῦ δήμου 15 
παρεῖχε τῷ δεδιέναι τοὺς ὑπερορῶντας, αὔξειν δὲ τοὺς 
δεδιότας. Τοῖς γὰρ πολλοῖς τιμὴ μεγίστη παρὰ τῶν 
μειζόνων τὸ μὴ καταφρονεῖσθαι. 

Ill. Περικλῆς μὲν οὖν ἀπό τε ἀρετῆς ἀληϑινῆς καὶ 
λόγου Suvausog τὴν πόλιν ἄγων οὐδενὸς ἐδεῖτο σχη-- 30 
ματισμοῦ πρὸς τὸν ὄχλον οὐδὲ πιϑανότητος, Νικίας δὲ 
τούτοις μὲν λειπόμενος, οὐσέᾳ δὲ προέχων ἀπ᾽ αὐτῆς 
ἐδημαγώγει. Καὶ τῇ Κλέωνος εὐχερείᾳ καὶ βωμολοχίᾳ 
πρὸς ἡδονὴν μεταχειριξομένῃ τοὺς ᾿4ϑηναίους διὰ τῶν 
ὁμοίων ἀντιπαρεξάγειν ἀπέθανος ὦν, χορηγίαις ἀνελάμ-- 26 
Bave καὶ γυμνασιαρχέαις ἑτέραις τὸ τοιαύταις φιλοτι-- 
μέαις τὸν δῆμον, ὑπερβαλλόμενος πολυτελείᾳ καὶ χάριτι 
τοὺς πρὸ ἑαυτοῦ καὶ καθ᾽ ἑαυτὸν ἅπαντας. Εἴστήκει δὲ 
καὶ τῶν ἀναθημάτων αὐτοῦ καθ᾽ ἡμᾶς τό τε Παλλά- 
διον ἐν ἀκροπόλει,τὴν χρύσωσιν ἀποβεβληκός͵ καὶ ὁ τοῖς ὅ0 
χορηγικοῖς τρέποσιν ὑποκείμενος ἐν Διονύσου νεώς" 
ἐνέχησε γὰρ πολλάκις χορηγήσας, ἐλείφϑη δὲ οὐδέποτε. 

1 * 
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“Δέγεται δ᾽ ἔν τινε χορηγίᾳ παρελϑεῖν οἰκέτης αὐτοῦ 
κεκοσμημένος εἰς σχῆμα “Ζιονύσου, κάλλιστος ὀφϑῆναι 
καὶ μέγιστος, οὕπω γενειῶν᾽ ἡσϑέντων δὲ τῶν ᾿48η- 
ναίων τῇ ὄψει καὶ κροτούντων ἐπὶ πολὺν χρόνον ἀνα- 

ὅ στὰς ὃ Νικίας εἶπεν, ὡς οὐχ ὅσιον ἡγοῖτο δουλεύειν 
καταπεφημισμένον ϑεῷ σῶμα, καὶ τὸν νεανίσκον ἀπη- 
λευϑέρωσε. Μνημονεύεται δ᾽ αὐτοῦ καὶ τὰ περὶ 4ῆ- 
λον, ὡς λαμπρὰ καὶ θεοπρεπῆ φιλοτιμήματα. Τῶν γὰρ 
χορῶν, οὖς al πόλεις ἔπεμπον ἀσομένους τῷ ϑεῷ, 525 

10 προσπλεόντων μὲν ὡς ἔτυχεν, εὐθὺς δ᾽ ὄχλου πρὸς 
τὴν ναῦν ἀπαντῶντος ad ey κελευομένων κατ᾽ οὐδένα 

κόσμον, ἀλλ᾽ ὑπὸ σπουδῆς ἀσυντάχτως ἀποβαινόντων 
ἅμα καὶ στεφανουμένων καὶ μεταμφιεννυμένων,. ἐκεῖ-- 
vog, ὅτε τὴν ϑεωρίαν ἦγεν, αὐτὸς μὲν εἰς ἹῬήνειαν ἀπ- 

15 ἐβη τὸν χορὸν ἔχων καὶ τὰ ἱερεῖα καὶ τὴν ἄλλην παρα-- 
σκευὴν, ξεῦγμα δὲ πεποιημένον ᾿'4ϑήνησι πρὸς τὰ μέτρα 
καὶ κεκοσμημένον ἐκπρεπῶς χρυσώσεσι καὶ βαφαῖς καὶ 
στεφάνοις καὶ αὐλαίαις κομίξων, διὰ νυκτὸς ἐγεφύρωδε 
τὸν μεταξὺ Ῥηνείας καὶ Andov πόρον οὐκ ὄντα μέγαν" 

20 εἶϑ᾽ ἅμα ἡμέρᾳ τήν τὸ πομπὴν τῷ ϑεῷ καὶ τὸν χορὸν 
ἄγων κεκοσμημένον πολυτελῶς καὶ ἄδοντα διὰ τῆς ys— 
φύρας ἀπεβέβαξε. Mera δὲ τὴν ϑυσίαν καὶ τὸν ἀγῶνα 
καὶ τὰς ἑστιάσεις τόν τὸ φοίνικα τὸν χαλκοῦν ἔστησεν 
ἀνάϑημα τῷ ϑεῷ, καὶ χωρίον μυρέων δραχμῶν πριάμε-- 

φόνος καϑιέρωσεν, οὗ τὰς προσόδους ἔδει Ζ]ηλέους κατα-- 

ϑύοντας ἑστιᾶσϑαι, πολλὰ καὶ ἀγαϑὰ Νικίᾳ παρὰ τῶν 
᾿ ϑεῶν αἰτουμένους᾽ καὶ γὰρ τοῦτο τῇ στήλῃ ἐνέγραψεν, 
ἣν ὥσπερ φύλακα τῆς δωρεᾶς ἐν Ζήλῳ κατέλιπεν. Ὁ δὲ 
φοῖνιξ ἐκεῖνος ὑπὸ τῶν πνευμάτων ἀποκλασϑεὶς ἐνέ- 

80 πεσε τῷ Ναξίων ἀνδριάντι τῷ μεγάλῳ καὶ ἀνέτρεψε. 
IV. Τούτοις δ᾽ ὅτι μὲν πολὺ τὸ πρὸς δόξαν καὶ 

φιλοτιμίαν πανηγυρικὴν καὶ ἀγοραῖον ἔνεστιν, οὐκ ἄδη- 
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λον, ἀλλὰ τῷ λοιπῷ τρόπῳ τοῦ ἀνδρὸς καὶ ἤθει πιστεύ- 
σειεν ἄν τις εὐσεβείας ἐπακολούϑημα τὴν τοιαύτην χά- 
giv καὶ δημαγωγίαν γενέσθαι᾽ σφόδρα γὰρ ἦν τῶν ἐκ-- 
πεπληγμένων τὰ δαιμόνια καὶ ϑειασμῷ προσκείμενος, 
ὥς φησι Θουκυδίδης. Ἐν δέ τινι τῶν Πασιφῶντος δια-- ὃ 

᾿ λόγων γέγραπται, ὅτι καθ᾽ ἡμέραν ἔθυε τοῖς θεοῖς καὶ 
μάντιν ἔχων ἐπὶ τῆς οἰκέας προσεποιεῖτο μὲν ἀεὶ σκέ- 
πστεσϑαι περὶ τῶν δημοσίων. τὰ δὲ πλεῖστα περὶ τῶν 
ἐδίων καὶ μάλιστα περὶ τῶν ἀργυρείων μετάλλων ἐκέ- 
utynto γὰρ ἐν τῇ Δαυρεωτικῇ πολλά, μεγάλα μὲν εἰς 10 
πρόσοδον, οὐκ ἀκινδύνους δὲ τὰς ἐργασίας ἔχοντα καὶ 
πλῆϑος ἀνδραπόδων ἔτρεφεν αὐτόϑι, καὶ τῆς οὐσίας ἐν 
ἀργυρίῳ τὸ πλεῖστον εἶχεν. Ὅϑεν οὐκ ὀλίγοι περὶ αὐ-- 
τὸν ἦσαν αἰτοῦντες καὶ λαμβάνοντες. Ἐδέδου γὰρ οὐχ 
ἧττον τοῖς κακῶς ποιεῖν δυναμένοις ἢ τοῖς εὖ πάσχειν 16 

ἀξίοις. καὶ ὅλως πρόσοδος ἦν αὐτοῦ τοῖς τε πονηροῖς ἡ 

δειλέα καὶ τοῖς χρηστοῖς ἡ φιλανθρωπία. ΜΔαβεῖν δὲ 
περὶ τούτων μαρτυρίαν καὶ παρὰ τῶν κωμικῶν ἔστι. 
Τηλεκλείδης μὲν γὰρ εἴς τινα τῶν συκοφαντῶν ταυτὶ 
πεποίηκχε᾽ 20 

Χαρικλέης μὲν οὖν ἔδωκε μνᾶν, iv’ αὐτὸν μὴ λέγῃ, 
ὡς ἔφυ τῇ μητρὶ παίδων πρῶτος ἐκ βαλλαντίου. 
τέσσαρας δὲ μνᾶς ἔδωκε Νικίας Νικηράτου" 
ὧν δ᾽ ἕκατι τοῦτ᾽ ἔδωκε, καίπερ εὖ εἰδὼς ἐγώ 
οὐκ ἐρῶ, φέλος γὰρ ᾿ἀνήρ, σωφρονεῖν δέ μοι δοκεῖ. 36 

Ὁ δ᾽ ὑπ᾽’ Εὐπόλιδος κωμῳδούμενος ἐν τῷ Μαρικᾷ 
παράγων τινὰ τῶν ἀπραγμόνων καὶ πενήτων λέγει" 

A. Πόσου χρόνου yao συγγεγένησαι Νικίᾳ; 
Β. οὐδ᾽ εἶδον, ef μὴ ἤναγχος ἑστῶτ᾽ ἐν ἀγορᾷ. 
A. ᾿ἀνὴρ ὁμολογεῖ Νικίαν ἑορακέναι. 80 
καέτοι τί παϑὼν ἂν εἶδεν, εἰ μὴ προὐδέδου; 
I. ἠκούσατ᾽, ὦ ξυνήλικες, 
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ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ Νικέαν εἰλημμένον. 
Β. ὑμεῖς γάρ, ὦ φρενοβλαβεῖς, 
λάβοιτ᾽ ἂν ἄνδρ᾽ ἄριστον ἐν κακῷ τινι; 

Ὁ δ᾽ ̓ Δἀριστοφάνους Κλέων ἀπειλῶν λέγει 
5 Δαρυγγιῶ τοὺς ῥήτορας καὶ Νικίαν ταράξω. 

Ὑποδηλοῖ δὲ καὶ Φρύνιχος τὸ ἀϑαρσὲς αὐτοῦ καὶ κατα-- 
πεπληγμένον ἐν τούτοις 

Ἦν γὰρ πολίτης ἀγαϑὸός, ὡς εὖ οἶδ᾽ ἐγώ, 
κοὐχ ὑποταγεὶς ἐβάδιξεν, ὥσπερ Νικίας. 

10 V. Οὕτω δὴ διακείμενος εὐλαβῶς πρὸς τοὺς συκο-- 
φάντας οὔτε συνεδείπνει τινὶ τῶν πολιτῶν οὔτε κιινο-- 
λογέαις οὔτε συνδιημερεύσεσιν ἐνέβαλλεν ἑαυτὸν οὐδ᾽ 
ὅλως ἐσχόλαξε ταῖς τοιαύταις διατριβαῖς, ἀλλ᾽ ἄρχων 
μὲν ἐν τῷ στρατηγέῳ διετέλει μέχρι νυκτὸς, ἐκ δὲ βου-- 

16 λῆς ὕστατος ἀπήει πρῶτος ἀφικνούμενος. Εἰ δὲ μηδὲν 
ἐν κοινῷ πράττειν ἔχοι, δυσπρόσοδος ἦν καὶ δυσέντευ-- 
κτος οἰκουρῶν καὶ κατακεκλεισμένος. Οἵ δὲ φίλοι τοῖς 

ἐπὶ ταῖς ϑύραις φοιτῶσιν ἐνετύγχανον καὶ παρῃτοῦντο 
συγγνώμην ἔχειν, ὡς καὶ τότε Νικίου πρὸς δημοσίας 

40 χρείας τινὰς καὶ ἀσχολίας ὄντος. Καὶ ὁ μάλιστα ταῦτα 
συντραγῳδῶν καὶ συμπεριτιϑεὶς ὕγκον αὐτῷ καὶ δόξαν 
Ἱέρων ἦν, ἀνὴρ τεϑραμμένος ἐπὶ τῆς οἰκίας τοῦ Νικίου 
περί τε γράμματα καὶ μουσικὴν ἐξησκημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, 
προσποιούμενος δ᾽ υἱὸς εἶναι Ζιονυσίου τοῦ Χαλκοῦ 

45 προσαγορευϑέντος, οὗ καὶ ποιήματα σώξεται, καὶ τῆς 
εἰς Ἰταλίαν ἀποικίας ἡγεμὼν γενόμενος ἔχτισε Θου-- 
φίους. Οὗτος οὖν 6 Ἱέρων τά τε πρὸς τοὺς μάντεις 
ἀπόρρητα διεπράττετο τῷ Νικίᾳ, καὶ λόγους ἐξέφερεν 

εἰς τὸν δῆμον, ὡς ἐπίπονόν τινα καὶ ταλαίπωρον διὰ 
80 τὴν πόλιν ξῶντος αὐτοῦ Ploy’ ᾧ γ᾽ ἔφη καὶ περὶ λου- 

τρὸν ὄντι καὶ περὶ δεῖπνον ἀεί τι προσπίπτειν δημό- 
σιον" ,γγΣἀμελῶν δὲ τῶν ἰδίων ὑπὸ τοῦ τὰ κοινὰ φροντί- 
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tery μόλις ἄρχεται καϑεύδειν περὶ πρῶτον ὕπνον. Ofer 
αὐτῷ καὶ τὸ σῶμα διάκειται κακῶρ, καὶ τοῖς φίλοις οὐ 
προσηνὴς οὐδὲ ἡδύς ἐστιν, ἀλλὰ καὶ τούτους προσαπο- 
βέβληκε τοῖς χρήμασι πολιτευόμενος. Οἱ δ᾽ ἄλλοι καὶ 
φέλους κτώμενοι καὶ πλουτέξζοντες αὑτοὺς ἀπὸ τοῦ βή-- 5 
ματος δὐπαϑοῦσι καὶ προσπαίζουσι τῇ πολιτείᾳ.“ Τῷ 
δ᾽ ὄντι τοιοῦτος ἦν ὁ Νικίου βίος, ὥστ᾽ αὐτὸν εἰπεῖν 
τὰ τοῦ ᾿Δἀγαμέμνονος εἰς αὑτόν 

προστάτην δὲ τοῦ βίου 
τὸν ὄγκον ἔχομεν, τῷ δ᾽ ὄχλῳ δουλεύομεν. 10 

VI. Ὁρῶν δὲ τῶν ἐν λόγῳ δυνατῶν ἢ τῷ φρονεῖν 
διαφερόντων ἀποχρώμενον εἰς ἔνια ταῖς ἐμπειρίαις τὸν 
δῆμον, ὑφορώμενον δ᾽ ἀεὶ καὶ φυλαττόμενον τὴν δει- 
νότητα καὶ κολούοντα τὸ φρόνημα καὶ τὴν δόξαν, ὡς 
δῆλον ἦν τῇ Περικλέους καταδίκῃ καὶ τῷ Ζάμωνος 13 
ἐξοστρακισμῷ καὶ τῇ πρὸς ᾿Δἀντιφῶντα τὸν ῬῬαμνούσιον 
ἀπιστέᾳ τῶν πολλῶν, καὶ μάλιστα δὴ τοῖς περὶ Πάχητα 
τὸν ἑλόντα Δέσβον. ὃς εὐθύνας διδοὺς τῆς στρατηγίας 
ἐν αὐτῷ τῷ δικαστηρίῳ σπασάμενος ξίφος ἀνεῖλεν ἑαυ-- 
τόν. τὰς μὲν ἐργώδεις πάνυ καὶ μακρὰς ἐπειρᾶτο δια-- 30 
κρούεσϑαι στρατηγίας. ὅπου δ᾽ αὐτὸς στρατεύοιτο τῆς 
ἀσφαλείας ἐχόμενος καὶ τὰ πλεῖστα κατορϑῶν, ὡς εἰκός, 
εἰς οὐδεμίαν αὑτοῦ σοφίαν ἢ δύναμιν ἢ ἀρετὴν ἀνέφερε 
τὰς πράξεις, ἀλλὰ παρεχώρει τῇ τύχῃ καὶ κατέφευγεν 
sig τὸ θεῖον τῷ φϑόνῳ τῆς δόξης ὑφιέμενος. Ἐπεμαρ-- 25 
τύρει δὲ καὶ τὰ πράγματα" πολλῶν γὰρ τότε προσκρου- 
σμάτων τῇ πόλει καὶ μεγάλων γενομένων οὐδενὸς ἁπλῶς 
ἐκεῖνος μετέσχεν, ἀλλὰ περὶ Θράκην μὲν ἡττήϑησαν ὑπὸ 
Χαλκιδέων Καλλιάδου τὸ καὶ Ξενοφῶντος στρατηγοῦν-- 
tov, τὸ δ᾽ Αἰτωλικὸν πταῖσμα συνέβη 4ημοσϑένους 30 
ἄρχοντος, ἐν δὲ Ζηλίῳ χιλέους αὑτῶν ἀπέβαλον Inxo- 
χράτους ἡγουμένου, τοῦ δὲ λοιμοῦ τὴν πλεέστην αἰτέαν 
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ἔλαβε Περικλῆς διὰ τὸν πόλεμον εἰς τὸ ἄστυ κατακλεί- 
σας τὸν ἀπὸ τῆς χώραρ ὄχλον, ἐκ τῆς μεταβολῆς τῶν 
τόπων καὶ διαέτης ἀήϑους γενομένου. Νικίας δὲ τού- 
τῶν ἁπάντων ἀναίτιος ἔμεινε" καὶ στρατηγῶν εἷλε μὲν 

6 Κύϑηρα, νῆσον εὖ κατὰ τῆς Δακωνικῆς πεφυκυῖαν καὶ 
“ακεδαιμονέους ἔχουσαν οἰκήτορας, ἔλαβε δὲ καὶ πολλὰ 597 
τῶν ἐπὶ Θράκης ἀφεστώτων καὶ προσηγάγετο, κατα-- 
κλείσας δὲ Μεγαρεῖς εἰς τὴν πόλιν εὐθὺς μὲν ἔσχε Μί- 
νῷαν τὴν νῆσον, ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον ἐκ ταύτης ὁρμώμε-- 

10 v0g Νισαίας ἐκράτησεν, εἰς δὲ τὴν Κορινθίαν ἀποβὰς 
ἐνίκησε μάχῃ καὶ διέφϑειρε Κορινϑέων πολλοὺς καὶ 
“ΤἹυκόφρονα τὸν στρατηγόν. Ἔνϑα δ᾽ αὐτῷ συνέβη τῶν 
οἰκείων δύο νεκροὺς ἀπολιπεῖν διαλαϑόντας περὶ τὴν 
ἀναίρεσιν. Ὡς οὖν τοῦτ᾽ ἔγνω, τάχιστα τὸν στόλον 

15 ἐπιστήσας ἔπεμψε κήρυκα πρὸς τοὺς πολεμέους περὶ 
ἀναιρέσεως. Καίτοι κατὰ νόμον τινὰ καὶ συνήϑειαν 
ἐδόκουν of νεκρῶν ὑποσπόνδων λαβόντες ἀναίρεσιν 
ἀπολέγεσϑαι τὴν νέκην, καὶ τρόπαιον ἴστάναι τοὺς 
τούτου τυχόντας οὐκ ἔνϑεσμον ny? νικῶν γὰρ τοὺς 

20 κρατοῦντας, μὴ κρατεῖν δὲ τοὺς αἰτοῦντας, ὡς λαβεῖν 
μὴ δυναμένους. .4λλ᾽ ὅμωρ ἐκεῖνος ὑπέμεινε μᾶλλον 

προέσϑαι τὸ νέκημα καὶ τὴν δόξαν ἢ καταλιπεῖν ἀτά-᾿ 
φους δύο τῶν πολιτῶν.. Πορϑήσας δὲ τὴν παραλέαν 
τῆς Δακωνικῆς καὶ τοὺς ἀντιστάντας Δακεδαιμονίων 

25 τρεψάμενος εἷλε Θυρέαν Αἰγινητῶν ἐχόντων, καὶ τοὺς 
αἰρεϑέντας ἀπήγαγε ξῶντας εἰς ᾿Αϑήνας. 

VII. Ἐπεὶ δὲ Ζ“ημοσϑένους Πύλον τειχέσαντος ἐπε-- 
στράτευσαν ἅμα πεξῷ καὶ ναυσὶ Πελοποννήσιοι, καὶ 
μάχης γενομένης ἀπελήφϑησαν ἐν τῇ Σφακτηρίᾳ νήσῳ 

30 Σπαρτιατῶν ἄνδρες ἀμφὶ τοὺς τετρακοσίους, μέγα μέν, 
ὥσπερ ἦν, ἡγούμενοι τὸ “λαβεῖν αὐτοὺς ̓ ᾿ϑηναῖοι, χα- 

λεπῆς δὲ καὶ δυσέργου τῆς πολιορκίας οὔσης ἐν χωρίοις 
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ἀνύδροις͵ καὶ θέρους μὲν μακρὰν καὶ πολυτελῆ τὴν πε- 
ριαγωγὴν τῶν ἐπιτηδείων ἐχούσης, σφαλερὰν δὲ χειμῶ-- 
νος καὶ παντελῶς ἄπορον, ἤχϑοντο καὶ μετεμέλοντο 
πρεσβείαν Δακεδαιμονίων ἀπωσάμενοι περὶ σπονδῶν 
καὶ δἰρήνης ἀφικομένην πρὸς αὐτούς. ᾿Απεώσαντο δὲ 6 
Κλέωνος ἐναντιωθέντος οὐχ ἥκιστα διὰ Νικίαν" ἐχθρὸς 
γὰρ ὧν αὐτοῦ καὶ προϑύμως ὁρῶν συμπράττοντα τοῖς 
“ακεδαιμονέοις ἔπεισε τὸν δῆμον ἀποψηφέσασθϑαι τὰς 
σπονδάς. Ὅς οὖν ἥ τὸ πολιορκέα μῆκος ἐλάμβανε καὶ 
δεινὰς ἀπορίας ἐπυνθάνοντο περιεστάναι τὸ στρατόπε-- 10 
δον,δι’ ὀργῆς εἶχον τὸν Κλέωνα. Τοῦ δ᾽ εἰς τὸν Νικίαν 
ἐκτρέποντος τὴν αἰτίαν καὶ κατηγοροῦντορ, ὅτι δειλέᾳ 
καὶ μαλακίᾳ προΐεται τοὺς ἄνδρας, ὡς αὐτοῦ γε στρατη-- 
γοῦντος οὐκ ἂν περιγενομένους χρόνον τοσοῦτον, τοῖς 
᾿4ϑηναίοις εἰπεῖν παρέστη" .. Τί δ᾽ οὐχὶ καὶ νῦν αὐτὸς 16 
σὺ πλεῖς ἐπὶ τοὺς ἄνδρας ;““ ὅ τε Νικίας ἀναστὰς ἐξί- 
ὅστατο τῆς ἐπὶ Πύλον στρατηγίας αὐτῷ καὶ λαμβάνειν 
ὁπόσην βούλεται δύναμιν ἐκέλευσε καὶ μὴ ϑρασύνεσϑαι 
λόγοις ἀκινδύνοις, ἀλλ ἔργον τι τῇ πόλει παρασχεῖν 
ἄξιον σπουδῆς. Ὁ δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἀνεδύετο τῷ μὴ 20 
προσδοκῆσαι τοῦτο ϑορυβούμενος" ἐγκελευομένων δὲ 
ταὐτὰ τῶν ᾿4ϑηναίων καὶ τοῦ Νικίου καταβοῶντος 
ἐξαρθεὶς καὶ ἀναφλεχϑεὶς τὸ φιλότιμον ὑπεδέξατό τε 
τὴν στρατηγίαν καὶ προσδιωρίσατο πλεύσας ἐντὸς ἡμε-- 
ρῶν εἴκοσιν ἢ κατακτενεῖν ἐκεῖ τοὺς ἄνδρας ἢ ξῶντας 25 
ἄξειν Adnvats. Τοῖς δ᾽ ̓ 4ϑηναίοις ἐπῆλϑε γελάσαι μέγα 
μᾶλλον ἡ πιστεῦσαι" καὶ γὰρ ἄλλως εἰώϑεσαν αὐτοῦ τὴν 
κουφότητα καὶ μανίαν φέρειν μετὰ παιδιᾶς οὐκ ἀηδῶς. 
Δέγεται γὰρ ἐκκλησίας ποτὲ οὔσης τὸν μὲν δῆμον κα- 
ϑήμενον ἄνω περιμένειν πολὺν χρόνον, ὀψὲ δ᾽ εἰσελϑ εἴν 80 
ἐκεῖνον ἐστεφανωμένον καὶ παρακαλεῖν ὑπερϑέσϑαι τὴν 
ἐκκλησίαν εἰς αὔριον" ..᾽4σχολοῦμαι γάρ ““ ἔφη »σήμε-- 
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gov ἑστιᾶν μέλλων ξένους καὶ τεϑυκὼς τοῖς θεοῖς “ 
τοὺς δ᾽ ᾿4ϑηναίους γελάσαντας ἀναστῆναι καὶ διαλῦσαι 
τὴν ἐκκλησίαν. 

VIL. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τότε τύχῃ χρησάμενος ἀγα-- 
5 OF καὶ στρατηγήσας ἄριστα μετὰ Ζημοσϑένους ἐντὸς ov 
προεῖπδ χρόνου τῶν Σπαρτιατῶν ὅσοι μὴ κατὰ μάχην 528 
ἔπεσον τὰ ὅπλα παραδόντας ἥγαγεν αἰχμαλώτους. Καὶ 
τοῦτο τῷ Νικίᾳ μεγάλην ἤνεγκεν ἀδοξίαν. Οὐ γὰρ ἀσπί- 
dog ῥῖψις, ἀλλ΄ αἴσχιόν τι καὶ χεῖρον ἐδόκει τὸ δειλίᾳ 

10τὴν στρατηγίαν ἀποβαλεῖν ἑκουσίως καὶ προέσθαι τῷ 
ἐχϑρῷ τηλικούτου κατορϑώματος ἀφορμάς, αὑτὸν ἀπο- 
χειροτονήσαντα τῆς ἀρχῆς. Σκώπτει δ᾽ αὐτὸν sig ταῦτα 
πάλιν ᾿Δριστοφάνης ἐν μὲν Ὄρνισιν οὕτω πως λέγων" 

Καὶ μὴν μὰ τὸν Ae’ οὐχὶ νυστάξειν γ᾽ ἔτι 
15 ὥρα ̓ στὶν ἡμῖν οὐδὲ μελλονικιᾶν. 

ἐν δὲ Γεωργοῖς ταῦτα γράφων" 
4. Ἐθέλω γεωργεῖν. Β. Εἶτα τίς σε κωλύει; 
A. ὑμεῖς" ἐπεὶ δίδωμι χιλίας δραχμάς, 
ἐάν με τῶν ἀρχῶν ἀφῆτε. Β. ΖΔεχόμεϑα" 

20 δισχίλιαι yao εἰσι σὺν ταῖς Νικίου. 
Καὶ μέντοι καὶ τὴν πόλιν ἔβλαψεν οὐ μικρὰ τῷ Κλέωνι 
τοσοῦτον προσγενέσθαι δόξης ἐάσας καὶ δυνάμεως, ὑφ᾽ 
ns εἰς βαρὺ φρόνημα καὶ ϑράσυς ἐμπεσὼν ἀκάθεκτον 
ἄλλας τε τῇ πόλει προσετρίψατο συμφοράς, ὧν οὐχ ἧκι-- 

95 στα καὶ αὐτὸς ἀπέλαυσε, καὶ τὸν ἐπὶ τοῦ βήματος κό- 
μον ἀνελὼν καὶ πρῶτος ἐν τῷ δημηγορεῖν ἀνακραγὼν 
καὶ περισπάσας τὸ ἱμάτιον καὶ τὸν μηρὸν πατάξας καὶ 
δρόμῳ μετὰ τοῦ λέγειν ἅμα χρησάμενος τὴν ὀλέγον 
ὕστερον ἅπαντα τὰ πράγματα συγχέασαν εὐχέρειαν καὶ 

80 ὀλιγωρίαν τοῦ πρέποντος ἐνεποίησε τοῖς πολιτευομέ-- 
. vols. | 

ΙΧ. Ἤδη δέπου καὶ “AAneBrddng ἐνεφύετο τηνικαυτα 

A ὅὁἑ ἷ΄ὦὦῷ'ῷ -- 

« cn σ΄’  ὀ-----΄--...----ἰ«’--..-...-.- 
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τοῖς ᾿4ϑηναίοις δημαγωγὸς οὐχ ὁμοέως ἄκρατος. ἀλλ᾽ 
οἷον ἡ Αἰγυπτίων χώρα λέγεται Ov’ ἀρετὴν ἐκφέρειν 
ὁμοῦ | 
Φαρμακα πολλὰ μὲν ἐσϑλὰ μεμιγμένα, πολλὰ δὲ λυγρά, 
οὕτως ἡ ̓Αλκιβιάδου φύσις ἐπὶ ἀμφότερα πολλὴ ῥυεῖσα 5 
καὶ λαμπρὰ μεγάλων ἐνέδωκεν ἀρχὰς νεωτερισμῶν. 
Ὄθεν οὐδ᾽ ἀπαλλαγεὶς τοῦ Κλέωνος ὁ Νικέας καιρὸν 
ἔσχε παντάπασιν ἀναπαῦσαι καὶ καταστορέσαι τὴν πό- 
λιν, ἀλλ᾽ εἰς ὁδὸν τὰ πράγματα σωτήριον καταστήσας 
ἐξέπεσε ῥύμῃ καὶ σφοδρότητι τῆς ᾿4λκιβιάδου φιλοτι-- 19 
μέας αὖϑις ἐξωσθϑ εἰς εἰς τὸν πόλεμον. Ἐπράχϑη δὲ οὔ- 
τως. Of μάλιστα προσπολεμοῦντες τῇ εἰρήνῃ τῆς Ἐλλά- 
δος Κλέων καὶ Βρασίδας ἦσαν, ὧν ὁ πόλεμος τοῦ μὲν 
ἀπέκρυπτε τὴν κακίαν, τοῦ δὲ τὴν ἀρετὴν ἐκόσμει. Τῷ 
μὲν γὰρ ἀδικημάτων μεγάλων, τῷ δὲ κατορϑωμάτων 15 
ἀφορμὰς παρεῖχε. Τούτων οὖν ἅμα πεσόντων ἐν μάχῃ 
μιᾷ περὶ ᾿“μφίπολιν εὐθὺς ὁ Νικίας παραλαβὼν τοὺς 
μὲν Σπαρτιάτας ἔκπαλαι τῆς εἰρήνης ὀρεγομένους, τοὺς 
δ᾽ ᾿“ϑηναίους οὐκέτι τῷ πολέμῳ ϑαρροῦντας, ἀμφοτέ- 
ρους δ᾽ οἷον ἐκλελυμένους καὶ παρακαϑιέντας ἑκουσίως 90 
τὰς χεῖρας͵ ἔπραττεν. ὅπως εἰς φιλέαν τὰς πόλεις συνα- 
γαγὼν καὶ τοὺς ἄλλους Ἕλληνας ἀπαλλάξας κακῶν καὶ 
ἀναπαυσάμενος βέβαιον οὕτω τὸ τῆς εὐτυχίας ὄνομα 
πρὸς τὸν αὖϑις χρύνον ποιοῖτο. Τοὺς μὲν οὖν εὐπόρους 
καὶ πρεσβυτέρους καὶ τῶν γεωργῶν τὸ πλῆϑος αὐτόθεν 9; 
εἰρηνικὸν εἶχεν" ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολλοῖς ἐντυγ- 
χάνων ἰδίᾳ καὶ διδάσκων ἀμβλυτέρους ἐποίησε πρὸς 
τὸν πόλεμον, οὕτως ἤδη τοῖς Σπαρτιάταις ἐλπέδας ἐνδι-- 
δοὺς προεκαλεῖτο καὶ προὔτρεπεν ἔχεσϑαι τῆς εἰρήνης. 
Οἱ δ᾽ ἐπίστευον αὐτῷ διά τε τὴν ἄλλην ἐπιδίκειαν, καὶ 80 
ὅτι τοῖς ἡλωκόσι περὶ Πύλον καὶ δεδεμένοις ἐπιμδλόμε-- 
νὸς καὶ περιέπων φιλανθρώπως ἐλαφροτέραν ἐποίει τὴν 
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ἀτυχίαν. Ἦσαν οὖν πρότερον πεποιημένοι τινὰ πρὸς ἀλ-- 
λήλους ἐκεχειρίαν ἐνιαύσιον, ἐν ἡ συνιόντες εἰς ταὐτὸ 
καὶ γευόμενοι πάλιν ἀδείας καὶ σχολῆς καὶ πρὸς ξένους 
καὶ οἰκδίους ἐπιμιξέας ἐπόϑουν τὸν ἀμίαντον καὶ ἀπό-- 599 

6 λεμον Blov, ἡδέως μὲν ἀδόντων τὰ τοιαῦτα χορῶν ἀπού- 
οντες 

Κείσϑω δόρυ μοι μέτον ἀμφιπλέκειν ἀράχναις" 
ἡδέως δὲ μεμνημένοι τοῦ εἰπόντος. ὅτι τοὺς ἐν εἰρήνῃ 
καϑεύδοντας οὐ σάλπιγγες, ἀλλ΄ ἀλεκτρυόνες ἀφυπνέ- 

τοξουσι. Δοιδοροῦντες οὖν καὶ προβαλλόμενοι τοὺς λέ- 

γοντας, ὡς τρὶς ἐννέα ἔτη διαπολεμηϑῆναι πέπρωται 
τὸν πόλεμον. ἔπειϑ᾽ οὕτω περὶ παντὸς εἰς λόγους συμ-- 
βαένοντες ἐποιήσαντο τὴν εἰρήνην, δόξα τε παρέστη τοῖς 
πλείστοις ἀπαλλαγὴν κακῶν σαφῆ γεγονέναι. καὶ τὸν 

15 Νικίαν διὰ στόματος εἶχον, ὡς ἀνὴρ εἴη θεοφιλὴς καὶ 
τὸ δαιμόνιον αὐτῷ dt εὐσέβειαν ἐπωνύμῳ γενέσϑαιτοῦ 
μεγίστου καὶ καλλίστου tov ἀγαϑῶν δέδωκε. Τῷ γὰρ 
ὄντι Νικέου τὴν εἰρήνην ἐνόμιξον ἔργον, ὡς Περικλέους 
τὸν πόλεμον. Ὁ μὲν γὰρ ἐπὶ αἰτίαις μικραῖς slg συμφο-- 

40 ρὰς μεγάλας ἐμβαλεῖν ἐδόκδι τοὺς Ἕλληνας, ὁ δὲ τῶν 
μεγίστων κακῶν ἔπεισεν ἐκλαϑέσϑαι φίλους γενομένους. 
Διὸ καὶ τὴν εἰρήνην ἐκείνην ἄχρι νῦν Nixtevoy καλοῦσι. 

X. Γενομένων δὲ συνθηκῶν, ὅπως τὰ χωρία καὶ τὰς 
πόλεις, ἃς εἶχον ἀλλήλων, καὶ τοὺς αἰχμαλώτους ἀποδι-- 

46 δῶσι, προτέρων ἀποδιδόντων τῶν κλήρῳ λαχόντων, 
ὠνήσατο τὸν κλῆρον ὁ Νικίας κρύφα χρήμασιν, ὥστε 
προτέρους ἀποδιδόναι τοὺς Aaxedatpoviovs. Καὶ τοῦτο 
μὲν ἱστορεῖ Θεόφραστος. Ἐπεὶ δὲ Κορένϑιοι καὶ Βοιω- 
τοὶ πρὸς τὰ πραττόμενα δυσκολαίνοντες αἰτίαις καὶ μέμ 

30 ψεσιν αὖϑις ἐδόκουν or ακαλεῖσϑαι τὸν πόλεμον, ἔπεισεν 

ὁ Νικίας τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ “ακεδαιμονίους τῇ εἰρή-- 
vy τὴν συμμαχίαν ὥσπερ πράτος ἢ δεσμὸν ἐπιϑέντας 
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φοβερωτέρους τε τοῖς ἀφισταμένοις καὶ βεβαιοτέρους 
ἀλλήλοις γενέσθαι. Πραττομένων δὲ τούτων ὁ ̓Δλκιβιά-- 
δης οὔτε πρὸς ἡσυχίαν εὖ πεφυκὼς καὶ τοῖς “Δακεδαι-- 
μονίοις ἀχϑόμενος, ὅτι τῷ Νικέᾳ προσέκειντο καὶ προσεῖ-- 
χον, αὐτὸν δ᾽ ὑπερεώρων καὶ κατεφρόνουν, ἐν ἀρχῇ μὲν 5 
εὐθὺς ὑπεναντιωθεὶς τῇ εἰρήνῃ καὶ ἀντιστὰς οὐδὲν 
ἐπέραινεν, ὀλίγῳ δ᾽ ὕστερον ὁρῶν οὐκ ἔτι τοῖς ᾿4ϑηναί- 
σιβ ὁμοίως ἀρέσκοντας τοὺς ΔΜακεδαιμονίους, ἀλλ᾽ ἀδι 
κεῖν δοκοῦντας, ὅτι Βοιωτοῖς ἔθεντο συμμαχίαν καὶ Πά- 
vaxtoy ἑστῶσαν οὐ παρέδωκαν οὐδ᾽ ᾿Αμφίπολιν. ἐπε-- 1 
φύετο ταῖς αἰτέαις καὶ παρώξυνε τὸν δῆμον ἐφ᾽ ἑκάστῃ. 
Τέλος δὲ πρεσβείαν μεταπεμψάμενος ‘Agystov ἔπραττε 
συμμαχίαν πρὸς τοὺς ᾿4ϑηναίους. Ἐπεὶ δὲ πρέσβεις ἐλ-- 
ϑόντες ἐκ Δακεδαίμονος αὐτοκράτορες καὶ τῇ βουλῇ 
προεντυγχάνοντες ὄδοξαν ἐπὶ πᾶσιν ἥκειν τοῖς δικαίοις, 16 
δείσας ὁ ̓Αλκιβιάδης, μὴ καὶ τὸν δῆμου ἀπὸ τῶν αὐτῶν 
λόγων ἐπαγάγωνται, περιῆλθεν αὐτοὺς ov ἀπάτης καὶ 
ὅρκων ὡς ἅπαντα συμπράξων, ἂν μὴ φῶσι μηδ᾽ ὁμολο- 
γήσωσιν ἥκειν αὐτοκράτορες μάλιστα γὰρ οὕτως ἃ βού--: 
λονται γενήσεσθαι. Πεισθϑέντων δὲ καὶ μεταστάντων 30 
ἀπὸ τοῦ Νικίου πρὸς ἐκεῖνον, ἐμβαλὼν αὐτοὺς εἰς τὸν 
δῆμον ἠρώτα πρῶτον, εἰ περὶ πάντων ἥκουσιν αὐτο- 
κράτορες᾽ ὡς δ᾽ ἠρνοῦντο, παρ᾽ ἐλπέδας μεταβαλόμενος 
τήν τὸ βουλὴν ἐπεκαλεῖτο μάρτυρα τῶν λόγων καὶ τὸν 
δῆμον ἐκόλευε μὴ προσέχειν μηδὲ πιστεύειν οὕτω περι-- 25 
φανῶς ψευδομένοις καὶ νῦν μὲν ταῦτα, νῦν δὲ τἀναντία 
περὶ τῶν αὐτῶν λέγουσι. Θορυβουμένων 0, ὡς εἰκός, 
αὐτῶν καὶ τοῦ Nixtov μηδὲν ἔχοντος εἰπεῖν, ἀλλ ἄχει 
καὶ θαύματι πεπληγότορ, ὁ μὲν δῆμος εὐθὺς ὥρμητο 
τοὺς ᾿Δργείους καλεῖν καὶ ποιεῖσϑαι συμμάχους. ἐβοή-- 80 
ϑησε δὲ τῷ Νικία σεισμός τις διὰ μέσου γενόμενος καὶ 
διαλύσας τὴν ἐκκλησίαν. Τῇ δ᾽ ὑστεραίᾳ πάλιν τοῦ δή- 
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μου συνελθόντος πολλὰ ποιήσας καὶ εἰπὼν ἔπεισε μόλις 
ἐπισχεῖν τὰ πρὸς ᾿Αργείους, αὐτὸν δὲ πέμψαι πρὸς Aa-530 
κεδαιμονίους, ὡς πάντων καλῶς γενησομένων. Ἐλθὼν 
δ᾽ εἰς Σπάρτην τάλλα μὲν ὡς ἀνὴρ ἀγαϑὸς καὶ πρόϑυ-- 

6 μορ εἰς αὐτοὺς ἐτιμήθη, πράξας δ᾽ οὐδέν, ἀλλὰ κρατη-- 
Belo ὑπὸ τῶν βοιωτιαξόντων ἐπανῆλθεν, οὐ μόνον ἀδο- 
ξῶν καὶ κακῶς ἀχούων, ἀλλὰ καὶ δεδιὼς τοὺς ᾿4ϑηναί- 
ovg λυπουμένους καὶ ἀγανακτοῦντας, ὅτι πεισϑέντες 
ox ἐκείνου τοσούτους καὶ τοιούτους ἄνδρας ἀπέδωκαν" 

10 of γὰρ ἐκ Πύλου κομισϑέντες ἤσαν ἐξ οἴκων τε πρώτων 
τῆς Σπάρτης καὶ φίλους καὶ συγγενεῖς τοὺς δυνατωτά-- 
τους ἔχοντερ. Οὐ μὴν ἔπραξαν τι τραχύτερον ὀργῇ πρὸς 
ἐκεῖνον, ἀλλὰ τὸν ᾿Αλκιβιάδην στρατηγὸν εἵλοντο,καὶ 
Μαντινεῖς καὶ Ἠλείους Δακεδαιμονίων ἀποστάντας 

16 ἐποιήσαντο συμμάχους wer ̓ 4ργείων, καὶ λῃστὰς εἰς Πύ-- 
λον ἔπεμψαν κακουργεῖν τὴν Δακωνικήν" ἐξ ὧν αὖϑις 
δίς πόλεμον κατέστησαν. 

ΧΙ. ἀκμαζούσης δὲ τῆς πρὸς τὸν Νικέαν τοῦ AA 
βιάδου διαφορᾶς καὶ γιγνομένης ὀστραχοφορίας, ἣν εἰ- 

0 όϑει διὰ χρόνου τινὸς ὁ δῆμος ποιεῖσθαι, ἕνα τῶν ὑπό- 
πτῶν ἢ διὰ δόξαν ἄλλως ἢ πλοῦτον ἐπιφϑόνων ἀνδρῶν 
τῷ ὀστράκῳ μεϑιστὰς εἰς δέκα ἔτη, πολὺς ϑόρυβος ἀμ- 
φοτέρους περιΐστατο καὶ κίνδυνος, ὡς ϑατέρου πάντως 
ὑποπεσουμένου τῷ ἐξοστρακισμῷ. Τοῦ μὲν γὰρ ᾿Αλκε- 

46 βιάδου καὶ τὸν βέον ἐβδελύττοντο καὶ τὸ ϑράσος ὠρρό-- 
δουν, ὡς μᾶλλον ἐν τοῖς περὶ ἐκεένου γραφομένοις δη-- 
λοῦται, τὸν δὲ Νικίαν 0 τὸ πλοῦτος ἐπέφϑονον ἐποίει 
καὶ μάλιστα τῆς διαίτης τὸ μὴ φιλάνθρωπον μηδὲ dn- 

μοτικόν, ἀλλ᾽ ἄμικτον καὶ ὀλιγαρχικὸν ἀλλόκοτον ἐδό-- 
80κδι, πολλὰ δ᾽ ἤδη ταῖς ἐπιϑυμέαις αὐτῶν ἀντιτείνων 

παρὰ γνώμην βιαξόμενος πρὸς τὸ συμφέρον ἐπαχϑὴς 
ἦν. Ὡς δ᾽ ἁπλῶς εἰπεῖν, νέων ἦν καὶ πολεμοποιῶν ἅμιλλα 
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πρὸς εἰρηνοποιοὺς καὶ πρεσβυτέρους, τῶν μὲν εἰς τοῦ- 
τον, τῶν δ᾽ εἰς ἐκεῖνον τὸ ὄστρακον τρεπόντων. 

Ἐν δὲ διχοστασίῃ καὶ ὁ πάγκακος ἔμμορε τιμῆς" 
ὥς που καὶ τότε διαστὰς ὁ δῆμος δίχα χώραν ἔδωκε τοῖς 
ἐταμωτάτοις καὶ πανουργοτάτοιρ, ὧν ἦν καὶ Ὑπέρβολορ δ 
ὁ Περιϑοίδης, ἄνϑρωπος ax’ οὐδεμιᾶς τολμῶν δυνά- 
wens, ἀλλ᾽ ἀπὸ τοῦ τολμᾶν εἰς δύναμιν προελϑὼν καὶ 
γενόμενος Ov ἣν εἶχεν ἐν τῇ πόλει δόξαν ἀδοξία τῆς πό- 
λεως. Οὗτος ἐν τῷ τότε χρόνῳ τοῦ μὲν ὀστράκου πόρρω 
τιϑέμενος ἑαυτόν, ἅτε δὴ τῷ κύφωνι μᾶλλον προσήκων, 1¢ 
ἑἐλπέξων δὲ ϑατέρου τῶν ἀνδρῶν ἐκπεσόντος αὐτὸς ἀν-- 
τίπαλος τῷ λειπομένῳ γενέσϑαι, καταφανὴς ἦν ἡδόμε- 
νός τε τῇ διαφορᾷ καὶ παροξύνων τὸν δῆμον ἐπὶ ἀμφο-- 
τέρους. Συνιδόντες οὖν τὴν μοχϑηρίαν οἵ περὶ τὸν Νι- 
κέαν καὶ τὸν ᾿4λκιβιάδην, καὶ λόγον δόντες ἀλλήλοις 16 
κρύφα, καὶ τὰς στάσεις συναγαγόντες εἰς ἕν ἀμφοτέρας 

καὶ ἀναμίξαντες, ἐκράτησαν, ὥδτε μηδέτερον αὐτῶν, 
ἀλλὰ τὸν Ὑπέρβολον ἐξοστρακισϑῆναι. Καὶ παραυτίκα 
μὲν ἡδονὴν τοῦτο καὶ γέλωτα τῷ δήμῳ παρέσχεν, ὕστε- 
ρον δὲ ἠγανάκτουν ὡς καϑυβρισμένον τὸ πρᾶγμα τοῦτο 20 
πρὸς ἄνϑρωπον ἀνάξιον γεγονέναι νομέξοντες, εἶναι 
γάρ τι καὶ κολάσεως ἀξέωμα, μᾶλλον δὲ κόλασιν τὸν 
ἐξοστρακισμὸν ἡγούμενοι Θουκυδέδῃ καὶ ᾿Δριστείδῃ καὶ 
τοῖς ὁμοίοιρ, Ὑπερβόλῳ δὲ τιμὴν καὶ προσποίησιν ἀλα-- 
Lovecag, εἰ διὰ μοχϑηρίαν ἔπαϑε ταὐτὰ τοῖς ἀρίστοις, 25 
ὥς που καὶ Πλάτων ὁ κωμικὸς εἴρηκε περὶ αὐτοῦ" 

Καίτοι πέπραχε τῶν τρόπων μὲν ἄξια, 
αὑτοῦ δὲ καὶ τῶν στιγμάτων ἀνάξια" 
οὐ γὰρ τοιούτων εἵνεκ ὕστραχ εὑρέϑη. 

᾿ Καὶ τὸ πέρας οὐδεὶς ὅτι τὸ παράπαν ἐξωστρακίσϑη μετα 30 
581 Ὑπέρβολον, ἀλλ ἔσχατος ἐκεῖνος, πρῶτος δ᾽ Ἵππαρχος ὃ 

Χολαργεὺς συγγενής τις ὧν τοῦ τυράννου. "ἄκριτον δ᾽ 
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ἡ τυχὴ πρᾶγμα καὶ ἄληπτον λογισμῷ. Νικίας γάρ, st 
τὸν περὶ ὀστράκου κίνδυνον ἀνέρριψε πρὸς ᾿Αλκιβιάδην, 
ἢ κρατήσας ἂν ἀσφαλῶς axe. τὴν πόλιν ἐκεῖνον ἐξελά-- 
σας, ἢ κρατηϑεὶς αὐτὸς cine: πρὸ τῶν ἐσχάτων ἀτυχιῶν, 

δτὸ δοκεῖν ἄριστος εἶναι στρατηγὸς διαφυλάξας. Οὐκ 
ἀγνοῶ δ᾽ ὅτι Θεόφραστος ἐξοστρακισϑῆναέ φησι τὸν 
Ὑπέρβολον Φαίακος, οὐ Νικίου, πρὸς ̓ Αλκιβιάδην ἐρί- 
σαντος. ᾿41λ1λ: of πλείονες οὕτω γεγράφασιν. 

ΧΙ. Ὁ δ᾽ οὖν Νικίας, τῶν Αἱγεστέων πρέσβεων καὶ 
10 “εοντένων παραγενομένων καὶ πειϑόντων τοὺς ‘Ady- 

ναίους στρατεύειν ἐπὶ Linedlav, ἀνθιστάμενος ἡττᾶτο 
τῆς βουλῆς 4λκιβιάδου καὶ φιλοτιμίας, πρὺν ὅλως ἐκκλη-- 
σίαν γενέσϑαι κατασχόντος ἤδη πλῆϑος ἐλπίσι καὶ λό-- 
γοιρ προδιεφϑαρμένον, ὥστε καὶ νέους ἐν παλαίστραις 

16 καὶ γέροντας ἐν ἐργαστηρίοις καὶ ἡμικυκλίοις συγκαϑε-- 
ξομένους ὑπογράφειν τὸ σχῆμα τῆς Σικελίας καὶ τὴν 
φύσιν τῆς περὶ αὐτὴν ϑαλάσσης καὶ λιμένας καὶ τόπους, 
οἷς τέτραπταε πρὸς Διβύην ἡ νῆσος. Οὐ γὰρ ἄϑλον 
ἐποιοῦντο τοῦ πολέμου Σικελίαν, ἀλλ᾽ ὁρμητήριον, ὡς 

Manx αὐτῆς διαγωνισόμενοι πρὸς Καρχηδονίους καὶ σχή- 
όοντες ἅμα Διβύην καὶ τὴν ἐντὸς Ἡρακλείων στηλῶν 
ϑάλασσαν. Ὡς οὖν ὥρμηντο πρὸς ταῦτα, ὃ Νικίας ἐναν-- 
τιούμενος οὔτε πολλοὺς οὔτε δυνατοὺς εἶχε συναγωνι- 
στάς. Of γὰρ εὔποροι δεδιότες, μὴ δοκῶσι τὰς λειτουρ-- 

46 γίας καὶ τριηραρχίας ἀποδιδράσκειν, παρὰ γνώμην 
ἡσύχαζον. Ὁ δ᾽ οὐκ ἔκαμνεν οὐδ᾽ ἀπηγόρευεν, ἀλλὰ καὶ 
μετὰ τὸ ψηφίσασϑαι τὸν πόλεμον ᾿4ϑηναίους καὶ στρα-- 
τηγὸν ἐλέσϑαι πρῶτον ἐκεῖνον μετ᾽ ᾿4λκιβιάδου καὶ da- 
μάχου πάλιν ἐκκλησέας γενομένης ἀναστὰς ἀπέτρεπε 

80 καὶ διεμαρτύρετο, καὶ τελευτῶν διέβαλε roy 4λκιβιάδην 
ἐδίων ἕνεκα κερδῶν καὶ φιλοτιμέας τὴν modiv εἰς χαλε-- 
πὸν ἐξωϑεῖν καὶ διαπόντιον κένδυνον. Ἔπραξε δ᾽ οὐδὲν 
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μᾶλλον, add ὑπὸ ἐμπειρίας δόξας ἐπιτηδειότερος εἶναι 
καὶ πολλὴν ἀσφάλειαν ἕξειν πρὸς τὴν ᾿Αλκιβιάδου τόλ-- 
μαν καὶ τὴν “αμάχου πραότητα τῆς ἐκείνου συγκεραν- 
νυμένης εὐλαβείας, βεβαιοτέραν ἐποίησε τὴν χειροτονίαν. 
᾿Δναστὰς γὰρ ὁ μάλιστα τῶν δημαγωγῶν ἐπὶ τὸν πόλε-- 5 
pov παροξύνων τοὺς ᾿4ϑηναίους Ζημόστρατος ἔφη τὸν 
Νικέαν προφάσεις λέγοντα παύσειν" καὶ ψήφισμα γρά- 
pas, ὅπως αὐτοκράτορες ὦσιν of στρατηγοὶ κἀνταῦϑα 
κἀκεῖ βουλευόμενοι καὶ πράττοντερ, ἔπεισε τὸν δῆμον 
ψηφίσασϑαι. 10 

XIE. Καέτοι λέγεται πολλὰ καὶ παρὰ τῶν ἱερέων 
ἐναντιοῦσϑαι πρὸς τὴν στρατείαν ἀλλ᾽ ἑτέρους ἔχων 
μάντεις ὁ ̓ Δλκιβιάδης ἐκ δή τινων λογέων προὔφερε ππα- 
λαιῶν μέγα κλέος τῶν ᾿4ϑηναίων ἀπὸ Σικελίας ἔσεσϑαι. 
Καὶ ϑεοπρόποι τινὲς αὐτῷ παρ᾽ “Aupovog ἀφέκοντο 15 
χρησμὸν κομίζοντες, ὡς λήψονται Συρακουσίους ἄπαν--: 
τας ᾿Αϑηναῖοι" τὰ δ᾽ ἐναντία φοβούμενοι δυσφημεῖν 
ἔκρυπτον. Οὐδὲ γὰρ τὰ προὔπτα καὶ καταφανῆ τῶν ση- 
μείων ἀπέτρεπεν, ἥ τὸ τῶν Ἑρμῶν περικοπὴ μιᾷ νυκτὶ 
πάντων ἀκρωτηριασϑέντων πλὴν évog, ὃν ᾿ἀνδοκέδου 20 
καλοῦσιν, ἀνάϑημα μὲν τῆς Αἰγηΐδος φυλῆς, κείμενον 
δὲ πρὸ τῆς τότε οὔσης ᾿Ανδοκέδου οἰκέας, καὶ τὸ πρα- 
χϑὲν περὶ τὸν βωμὸν τῶν δώδεκα ϑεῶν. ἄνθρωπος γάρ 
τις ἐξαίφνης ἀναπηδήσας ἐπὶ αὐτόν, εἶτα περιβὰς ἀπέ- 
κοψεν αὑτοῦ λέϑῳ τὸ αἰδοῖον. Ἐν δὲ “ελφοῖς Παλλά-- 36 
διον ἔστηκε χρυσοῦν ἐπὶ φοένικος χαλκοῦ βεβηκός,ἀνά- 
ϑημα τῆς πόλεως ἀπὸ τῶν Μηδικῶν ἀριστείων" τοῦτ 
ἔκοπτον ἐφ᾽ ἡμέρας πολλὰς προσπετόμενοι κόρακες, καὶ 
τὸν καρπὸν ὄντα χρυσοῦν τοῦ φοίνικος ἀπέτρωγον καὶ 

ὁδ2χκατέβαλλον. Of δὲ ταῦτα μὲν ἔφασαν εἶναι “ελφῶν ,, 
πλάσματα πεπεισμένων ὑπὸ Συρακουσίων χρησμοῦ δέ 
τίνος κελεύοντος αὐτοὺς ἐκ Κλαζομενῶν τὴν ἱέρειαν τῆς 

PLUT. vit. III. 2 
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᾿4“ϑηνᾶς ἄγειν μετεπέμψαντο τὴν ἄνϑρωπον᾽ ἐκαλεῖτο 
δὲ Ἡσυχία. Καὶ τοῦτο ἦν, ὡς ἔοικεν, ¢ ὃ παρῇνει τῇ πέλει 
τὸ δαιμόνιον, ἐν τῷ παρόντι τὴν ἡσυχίαν ὁ ἄγειν. Εἴτε 
δὴ ταῦτα δείσας elt ἀνθρωπίνῳ λογισμῷ τὴν στρατείαν 

5 φοβηϑεὶς ὁ ἀστρολόγος Μέτων (ἦν γὰρ ἐφ᾽ ἡγεμονίας 
τινὸς τεταγμένος) προσεποιεῖτο τὴν οἰχέαν ὑφάπτειν ὡς 

μεμηνώς. Οἱ δέ φασιν οὐ μανέαν σκηψάμενον, ἀλλὰ 
νύκτωρ ἐμπρήσαντα τὴν οἰκέων προελϑεῖν εἰς τὴν ἀγο-- 
ρὰν ταπεινόν, καὶ δεῖσθαι τῶν πολιτῶν, ὅπως ἐπὶ συμ-- 

10 φορᾷ τοσαύτῃ τὸν υἱὸν αὐτοῦ μέλλοντα πλεῖν τριήραρ-- 
χον εἰς Σικελίαν ἀφῶσι τῆς στρατείας. Σωκράτει δὲ τῷ 
σοφῷ τὸ δαιμόνιον οἷς εἰώϑει συμβόλοις χρησάμδνον 
πρὸς αὐτὸν ἐμήνυσε κἀκεῖνα, τὸν ἔκπλουν ἐπ᾿ ὀλέϑρῳ 
τῆς πόλεως πραττόμενον. Ὁ δὲ τοῖς συνήϑεσι καὶ φίλοις 

15 ἔφρασε͵ καὶ διῆλϑεν εἰς πολλοὺς ὁ λόγος. Οὐκ ὀλίγους 
δὲ καὶ τὰ τῶν ἡμερῶν, ἐν αἷς τὸν στόλον ἐξέπεμπον, 
ὑπέϑραττεν. ᾿Δδώνια γὰρ εἶχον αἱ γυναῖκες τότε, καὶ 
προὔκειτο πολλαχόϑι τῆς πόλεως εἴδωλα,καὶ ταφαὶ περὶ 
αὐτὰ καὶ κοπετοὶ γυναικῶν ἦσαν, ὥστε τοὺς ἐν λόγῳ 

- 80 ποιουμένους τινὶ τὰ τοιαῦτα δυσχεραίνειν καὶ δεδιέναι 
περὶ τῆς παρασκευῆς ἐκείνης καὶ δυνάμεως, μὴ λαμπρό-- 
τητα καὶ ἀκμὴν ἐπιφανεστάτην σχοῦσα ταχέως μαρανϑῇ. 

XIV. Τὸ μὲν οὖν ἐναντιωϑῆναι ψηφιξομένῃ τῇ στρα-- 
τείᾳ τὸν Νικίαν καὶ ene ὑπ᾽ ἐλπέδων ἐπαρϑέντα μήτε 

25 πρὸς τὸ τῆς ἀρχῆς μέγεϑος ἐκπλαγέντα μεταϑέσϑαι τὴν 
γνώμην ἀνδρὸς ἦ ἣν χρηστοῦ καὶ σώφρονος ἐπεὶ δ᾽ οὔτε 
τοῦ πολέμου τὸν δῆμον ἀποτρέψαι πειρώμενος οὐϑ᾽ 
αὑτὸν ἐξελέσϑαι τῆς στρατηγίας δεόμενος ἴσχυσεν, ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἀράμενος καὶ φέρων αὐτὸν ὁ δῆμος ἐπέϑηκε τῇ 

80 δυνάμει στρατηγόν, οὐδεὶς ἔτι καιρὸς ἦν τῆς πολλῆς 
εὐλαβείας καὶ μελλήσεως. ὥστε παιδὸς δίκην ἀπὸ τῆς 
νεὼς ὀπίσω βλέποντα καὶ τὸ μὴ κρατηϑῆναι τοῖς λογε-- 
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σμοῖς ἀναλαμβάνοντα καὶ στρέφοντα πολλάκις ἐναμ-- 
βλῦναι καὶ τοὺς συνάρχοντας αὐτῷ καὶ τὴν ἀκμὴν δια-- 
φϑεῖραι τῶν πράξεων, ἀλλ᾽ εὐθὺς ἔδει τοῖς πολεμέοις 
ἐμφύντα καὶ προσκείμενον ἐλέγχειν τὴν τύχην ἐπὶ τῶν 
ἀγώνων. Ὁ dt, “αμάχου μὲν ἄντικρυς ἀξιοῦντος πλεῖν » 
ἐπὶ Συρακούσας καὶ μάχην ἔγγιστα τῆς πόλεως τιϑέναι, 
᾿Δ4λκιβιάδου δὲ τὰς πόλεις ἀφιστάναι Συρακουσίων, εἶϑ᾽ 
οὕτως ἐπὶ αὐτοὺς βαδίζειν, τὰ ἐναντία λέγων καὶ κε-- 
λεύων ἀτρέμα παρὰ τὴν Σικελίαν κομιξομένους καὶ πε-- 
ριπλέοντας ἐπιδείξασθαι τὰ ὅπλα καὶ τὰς τριήρεις, εἶτ᾽ 10 
ἀποπλεῖν ᾿Αϑήναξε μικρὸν τῆς δυνάμεως «Αἰγεστεῦσιν 
ἀπαρξαμένους. αὐτίκα τε τὴν γνώμην ὑπεξέλυσε καὶ 
κατέβαλε τὸ φρόνημα τῶν ἀνδρῶν. Καὶ wer ὀλίγον χρό- 
νον ᾿Αλκιβιάδην ᾿4ϑηναίων μεταπεμψαμένων εἰς κρίσιν, 
λόγῳ μὲν ἀποδειχϑεὶς δεύτερος ἡγεμών, δυνάμει δὲ μό-- 1ὸ 
νος ὧν ρὐκ ἐπαύσατο καϑήμενος ἢ περιπλέων ἢ βουλευ-- 
όμενος, πρὶν ἐγγηρᾶσαι μὲν αὐτῶν τὴν ἀκμὴν τῆς ἐλ-- 
πέδος. ἐκρυῆναι δὲ τῶν πολεμίων to ϑάμβος καὶ τὸν 
φόβον, ὃν ἡ πρώτη παρέϑηκεν αὐτοῖς ὄψις τῶν δυνά- 
usav. Ἔτι δὲ τοῦ ᾿4λκιβιάδου παρόντος ξξήκοντα ναυσὶ 9 
πλεύσαντες ἐπὶ Συρακούσας τὰς μὲν ἄλλας ἀνεῖχον ὑπὲρ 
τοῦ λιμένος ἔξω παρατάξαντες, δέκα δὲ κατήλαυνον εἴσω 
κατασκοπῆς εἵνεκα" καὶ Δεοντένους ἐπὶ τὴν οἰκείαν 
ἀποκαλοῦσαι διὰ κήρυκος αὗται λαμβάνουσι ναῦν πο-- 
λεμέαν σανέδας κομίξσυσαν., εἰς ἃς ἀπεγράφοντο κατὰ 3ὅ 
φυλὰς αὑτοὺς of Συρακούσιοι" κείμεναι δ᾽ ἄπωϑεν τῆς 
πόλεως ἐν ἱερῷ Διὸς Ὀλυμπίου τότε πρὸς ἐξέτασιν καὶ 

588 χατάλογον τῶν ἐν ἡλικέα μετεπέμῳφϑησαν. Ὡς οὖν ὑπὸ 
τῶν ᾿4ϑηναίων ἁλοῦσαι πρὸς τοὺς στρατηγοὺς ἐκομίσϑη-- 
σαν καὶ τὸ πλῆϑος ὥφϑη τῶν ὀνομάτων, ἠχϑέσϑησαν 30 
of μάντεις, μή ποτε ἄρα τὸ χρεὼν ἐνταῦϑα τοῦ χρησμοῦ 
«δραίνοι,λέγοντος, ὡς᾿4ϑηναῖοι λήψονται Συρακουσίους 

οᾳ 
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ἅπαντας. Οὐ μὴν add ἕτεροί φασιν ἔργῳ τοῦτο τοῖς 
᾿4“ϑηναίοις γενέσθαι ἐπιτελὲς καϑ' ὃν χρόνον ἀποκτεί- 
νας Altova Κάλλιππος ὁ ̓ 4ϑηναῖος ἔσχε Συρακούσας. 

XV. ᾿4ποπλεύσαντος δὲ τοῦ ᾿4λκιβιάδου pst ὀλίγον 
6 ἐκ Σικελίας, τὸ πᾶν ἤδη κράτος ὁ Νικίας ἔσχεν. Ὁ δὲ 
“Μάμαχος ἦν μὲν ἀνδρώδης καὶ δίκαιος ἀνὴρ καὶ τῇ χειρὶ 
χρώμενος ἀφειδῶς κατὰ τὰς μάχας, πένης δὲ τοσοῦτον 
καὶ λιτός, ὥστε καϑ' ἑκάστην στρατηγίαν ἀπολογέξεσϑαι 
τοῖς ᾿Αϑηναίοις μικρὸν ἀργύριον εἰς ἐσθῆτα καὶ κρηπῖ- 

10 dag ἑαυτῷ. Τοῦ δὲ Νικέου καὶ διὰ τάλλα μέγας ἦν καὶ 
διὰ τὸν πλοῦτον καὶ διὰ τὴν δόξαν ὁ ὄγκος. Δέγεται δ᾽ 
ἐν τῷ στρατηγίῳ ποτὲ βουλευομένων τι κοινῇ τῶν συν-- 
ἀρχόντων κελευσϑεὶς UX αὐτοῦ πρῶτος εἰπεῖν γνώμην 
Σοφοκλῆς ὁ ποιητὴς ὡς πρεσβύτατος ὧν τῶν ἀυστρα-- 

Ἰότήγων .,. Ἐγώ“ φάναι οπαλαιότατος εἰμί, σὺ δὲ πρεσβύ-, 
τατος.“ Οὕτω δὴ καὶ τότε τὸν Μάμαχον ἄγων ὑᾳ᾽ ἑαυτῷ 
στρατηγικώτερον ὄντα, καὶ χρώμενος εὐλαβῶς καὶ διὰ 
μελλήσεως ἀεὶ τῇ δυνάμει, πρῶτον μὲν ἀπωτάτω τῶν 
πολεμέων ἐκπεριπλέων Σικελίαν ϑάρσος ἔδωκεν αὐτοῖς, 

40 ἔπειτα προσβαλὼν Ὕβλῃ πολιχνίῳ μικρῷ καὶ πρὶν ἑλεῖν 
ἀποστὰς κομιδῇ κατεφρονήϑη. Καὶ τέλος εἰς Κατάνην 
ἀπῆλϑε πράξας οὐδὲν ἢ καταστρεψάμενος Ὕχκαρα, βαρ-- 
βαρικὸν χωρίον, ὅϑεν λέγεται καὶ Aatda τὴν ἑταίραν 

τς ὅτι κόρην ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις πραϑεῖσαν εἰς Πελοπόν - 
25 νηδσον κομισϑῆναι. 

XVI. Τοῦ δὲ ϑέρους διελθόντος. ἐπεὶ τοὺς Συρα-- 
κουσίους ἐπυνθάνετο προτέρους ἐπὶ αὐτοὺς ἀφίξεσθαι 
τεϑαρρηκότας, of δ᾽ ἱππεῖς ὕβρει προσελαύνοντες ἤδη 
πρὸς τὸ στρατόπεδον ἠρώτων, εἰ Καταναίοις συνοική-- 

30 σοντὲς ἢ «Αεοντένους κατοικιοῦντες ἥκουσι, μόλις ὁ Ne- 

κίας ὥρμησε πλεῖν ἐπὶ Συρακούσας. Καὶ βουλόμενος 
ἀδεῶς καὶ καϑ' ἡσυχίαν ἴδρῦσαι τὸν στρατόν͵ ὑπέπεμ-- 
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ψεν ἄνϑρωπον ἐκ Κατάνης κελευῦντα τοὺς Dveanov- 
otovg, εἰ βούλονται λαβεῖν ἔρημον ἀνδρῶν τὸ στρατό- 
πεδὸν καὶ τὰ ὅπλα τῶν ᾿4ϑηναίων, ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ πρὸς 
Κατάνην πανστρατιᾷ παραγενέσθαι. τῶν δ᾽ ᾿4ϑηναίων 
ἐν τῇ πόλει τὰ πλεῖστα διατριβόντων ἐγνωκέναι τοὺς ὁ 
Συρακουσίων. φίλους, ὅταν ἐκείνους προσιόντας αἵ- 
σϑωνται, τάς τε πύλας καταλαμβάνειν ἅμα καὶ τὸν ναύ- 
σταϑμον ὑποπιμπράναι᾽ πολλοὺς δὲ εἶναι τοὺς συνε- 
στῶτας ἤδη καὶ τὴν ἐκείνων περιμένοντας ἄφιξιν. Τοῦτ᾽ 
ἄριστα Νικίας ἐστρατήγησε περὶ Σικελίαν. Πανστρατιᾷ 10 
γὰρ ἐξαγαγὼν τοὺς πολεμέους καὶ τὴν πόλιν ὁμοῦ τι 
ποιήσας ἔρημον ἀνδρῶν, αὐτὸς ἐκ Κατάνης ἀναχϑεὶς 
τῶν τε λιμένων ἐκράτησε καὶ τῷ στρατοπέδῳ κατέλαβε 
χώραν, ὅϑεν ἥκιστα βλαπτόμενος οἷς ἐλείπετο τῶν πο- 
λεμέων, ἤλπιξεν ἐξ ὧν ἐθάρρει πολεμήσειν ἀκωλύτως. 15 
Ἐπεὶ δ᾽ ἀναστρέψαντες ἐκ Κατάνης οἵ Συρακούσιοι παρ- 
ἐτάξαντο πρὸ τῆς πόλεως, ἐπαγαγὼν ταχὺ τοὺς ᾿49η- 
vatous ἐκράτησε. Καὶ πολλοὺς μὲν οὐκ ἀπέκτεινε τῶν 
πολεμίων of γὰρ ἱππεῖς ἐμποδὼν ἐγένοντο τῇ διώξει" 
τοῦ δὲ ποταμοῦ διαφϑείρων καὶ ἀποκόπτων τὰς YEPU- 20 
pas παρέσχεν Ἑρμοκράτει λέγειν παραϑαρρύνοντι τοὺς 
Συρακουσίους, ὅτι γελοῖός ἐστιν ὁ Nextag, ὅπως οὐ μα-- 
χεῖται στρατηγῶν, ὥσπερ οὐκ ἐπὶ μάχῃ πεπλευκώς. Οὐ 
μὴν ἀλλὰ φόβον τὸ καὶ κατάπληξιν ἰσχυρὰν ἐνειργάσατο 
τοῖς Συρακουσίοις, wor ἀντὶ τῶν ὄντων τότε πεντεκαί- 35 

᾿δεκα στρατηγῶν ἑτέρους ἐλέσϑαι τρεῖς, οἷς πίστιν ἔδω-- 
ὅ84χεν ὁ δῆμος OV ὕρκων, ἡ μὴν ἐάσειν ἄρχειν αὐτοχράτο- 

ρας. Τοῦ δ᾽ Ὀλυμπιείου πλησίον ὄντος ὥρμησαν οἵ 
᾿4ϑηναῖοι καταλαβεῖν, πολλῶν ὕντων ἐν αὐτῷ χρυσῶν 
καὶ ἀργυρῶν ἀναϑημάτων. Ὁ δὲ Νικίας ἐπίτηδες ἀνα-- 80 
βαλλόμενος ὑστέρησε καὶ περιεῖδε φρουρὰν εἰσελϑοῦ - 
σαν παρὰ τῶν Συρακουσίων, ἡγούμενος, ἐὰν τὰ χρήματα 
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διαρπάσωσιν of στρατιῶται, τὸ μὲν κοινὸν οὐκ ὠφελη- 
. ϑήσεσθϑαι, τὴν δ᾽ αἰτίαν αὐτὸς ἕξειν τοῦ ἀσεβήματος. 
Τῇ δὲ νέκῃ περιβοήτῳ γενομένῃ χρησάμενος sig οὐδέν, 
ὀλίγων ἡμερῶν διαγενομένων αὖϑις ἀνεχώρησεν εἰς 

5 Νάξον͵ κἀκεῖ διεχείμασε, πολλὰ μὲν ἀναλίσκων στρατιᾷ 

τοσαύτῃ, πράττων δὲ μικρὰ πρὸς Σικελούς τινας ἀφι-- 
σταμένους πρὸς αὐτόν, ὥστε τοὺς Συρακουσίους αὖϑες 
ἀναϑαρρήσαντας ἐξελάσαι πρὸς Κατάνην καὶ τήν τὲ χώ-- 
ραν τεμεῖν καὶ τὸ στρατόπεδον κατακαῦσαι τῶν Adn- 

10 ναέων. A δὴ πάντες ἡτιῶντο τὸν Νικίαν, ὡς ἐν τῷ δια-- 
λογέξεσϑαι καὶ μέλλειν καὶ φυλάττεσϑαι τὸν τῶν πρά-- 
ἕξεων ἀπολλύντα καιρόν ἐπεὶ τάς γε πράξεις οὐδεὶς ἂν 
ἐμέμψατο τοῦ ἀνδρός" ὁρμήσας γὰρ ἦν ἐνεργὸς καὶ δρα-- 
στήριος, τολμῆσαι δὲ μελλητὴς καὶ ἄτολμος. 

196. ΧΥΠ. Ὡς δ᾽ οὖν ἐκίνησε τὴν στρατιὰν πάλιν ἐπὶ τὰς 
Συρακούσας, οὕτως ἐστρατήγησε καὶ μετὰ τοσαύτης 
ὀξύτητος ἅμα καὶ ἀσφαλείας ἐπῆλθεν, ὥστε λαϑεῖν μὲν 
εἰς Θάψον ταῖς ναυσὶ προσμίξας καὶ ἀποβάς, φϑάσαι δὲ 
τὰς Ἐπιπολὰς κατασχών, τῶν δὲ προσβοηϑούντων 1ο-- 

950γάδων κρατήσας ἑλεῖν μὲν τριακοσίους, τρέψασϑαι δὲ 
καὶ τὴν ἵππον τῶν πολεμέων ἄμαχον εἶναι δοκοῦσαν. Ὃ 
ὃὲ πάντων μάλιστα καὶ Σικελιώτας ἐξέπληξε καὶ τοῖς 
Ἕλλησιν ἀπιστίαν παρέσχεν, ὀλίγῳ χρόνῳ περιετείχισε 
Συρακούσας, πόλιν ᾿ϑηνῶν οὐκ ἐλάττονα, δυσεργοτέ- 

25 9av δὲ χωρέων ἀνωμαλίαις καὶ ϑαλάσσῃ γειτνιώσῃ καὶ 
παρακειμένοις ἕλεσι τεῖχος κύκλῳ περὶ αὐτὴν τοσοῦτον 
ἀγαγεῖν. "Adda τοῦτ᾽ ἐξεργάσασϑαι μικρὸν ἐδέησε τοῦ 
παντὸς ἄνθρωπος οὐδ᾽ ὑγιαίνοντι χρώμενος ἑαυτῷ πρὸς 
τοσαύτας φροντίδας, ἀλλὰ νόσον νοσῶν νεφρῖτιν, ἧς τὸ 

80 μὴ προσεκπονηϑὲν λεῖμμα ποιεῖσϑαι δίκαιόν ἐστι. Θαυ- 
μάξω δὲ τοῦ στρατηγοῦ τὴν ἐπιμέλειαν καὶ τὴν τῶν 
στρατιωτῶν ἀνδραγαϑέαν ἐν οἷς κατώρϑουν. Ὁ μὲν γὰρ 
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Εὐριπίδης μετὰ τὴν ἧτταν αὐτῶν καὶ τὸν ὅλεϑρον γρά- 
gay ἐπικήδειον ἐποίησεν 

Οἵδε Συφακοσίους ὀχτὼ νίκας ἐκράτησαν 
“Avdoss, δὲ ἦν τὰ ϑεῶν ἐξ ἴσου ἀμφοτέροις" 

οὐχ ὀκτὼ δὲ νίκας, ἀλλὰ πλείονας ἄν τις εὕροι Συρα- 5 
κουσίους νενικημένους UX αὐτῶν, πρὶν ἐκ ϑεῶν ὄντως 
ἢ τύχης ἀντίστασίν τινα γενέσϑαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις ἐπὶ 
πλεῖστον αἰρομένοις δυνάμεως. 

ΧΥ͂ΠΙ. Ταῖς μὲν οὖν πλείσταις πράξεσι βιαξόμενος 
τὸ σῶμα παρῆν ὁ Νικέας" ἀκμὴν δέ ποτε τῆς ἀρρωστίας 10 
λαβούσης ὁ μὲν ἐν τείχεσι μετ᾽ ὀλίγων ὑπηρετῶν κατέ- 
κεῖτο, τὴν δὲ στρατιὰν ἔχων ὁ “άμαχος προσεμάχετο 
τοῖς Συρακουσίοις ἐκ τῆς πόλεως τεῖχος ἀνάγουσι πρὸς 
τὸ τῶν Adnvatov, ὃ κωλύσειν ἔμελλε διὰ μέσου τὸν 
ἀποτειχισμόν. Τῷ δὲ κρατεῖν τῶν ᾿Αϑηναίων ἀτακτότε--15." 
ρον φερομένων πρὸς τὰς διώξεις, ἀπομονωϑεὶς ὃ ὃ Adua- 
χος ὑπέστη τῶν Συρακουσίων τοὺς ἱππεῖς ἐπιφερομέ- 
νους. Ἦν δὲ πρῶτος αὐτῶν Καλλικράτης, ἀνὴρ πολεμι-- 
κὸς καὶ ϑυμοειδής. Πρὸς τοῦτον ἐκ προκλήσεως κατα-- 

στὰς ὁ Δάμαχος ἐμονομάχησε, xal λαβὼν πληγὴν πρότε-- 90 
ρος. εἶτα δοὺς καὶ πεσὼν ὁμοῦ συναπέϑανε τῷ Καλλι-- 
κράτει. Καὶ τὸ μὲν σῶμα κρατήσαντες αὐτοῦ μετὰ τῶν 

535 ὅπλων ἐξῆραν οἱ Συρακούσιοι, δρόμῳ δ᾽ ἐφέροντο πρὸς 
τὰ τείχη τῶν ᾿Αϑηναίων, ἐν οἷς ὁ Ννικέας ἦν οὐκ ἔχων 
τοὺς βοηϑοῦντας. Ὅμως δ᾽ ὑπὸ τῆς ἀνάγκης ἐξαναστὰς 5 
καὶ κατιδὼν τὸν κίνδυνον ἐκέλευσε τοὺς καϑ' ἑαυτόν, 
ὅσα ξύλα πρὸ τῶν τειχῶν ἐτύγχανεν εἰς μηχανὰς παρα- 
βεβλημένα, καὶ τὰς μηχανὰς αὐτὰς πῦρ κομίσαντας ἅψαι. 
Τοῦτο τοὺς Συρακουσίους ἐπέσχε καὶ τὸν Νικίαν ἔσωσε 

καὶ τὰ τείχη καὶ τὰ χρήματα τῶν ᾿Αϑηναέων" φλόγα 80 
γὰρ ἀρϑεῖσαν διὰ μέσου πολλὴν ἰδόντες ἀπετράπησαν 
οἵ Συρακούσιοι. Τούτων δὲ πραχϑέντων ἀπολέλειπτο 
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μὲν ὁ Νικίας μόνος τῶν στρατηγῶν, ἦν δ᾽ ἐλπέδος μεγά- 
Ang. Καὶ γὰρ πόλεις μεϑέσταντο. καὶ πλοῖα μεστὰ σέτου 
πολλαχόϑεν [ἦλϑεν ἢ) εἰς τὸ στρατόπεδον, τοῖς πράγμα-- 
σιν εὖ φερομένοις πάντων προστιϑεμένων. Καὶ λόγοι 

δ τινὲς ἤδη παρὰ τῶν Συρακουσίων ἐγένοντο περὶ συμ- 
βάσεως πρὸς αὐτόν, ἀπεγνωκότων τὴν πόλιν. Ὅπου καὶ 
Γύλιππος ἐκ “ακεδαίμονος πλέων βοηϑὸς αὐτοῖς, ὡς 
ἤκουσε κατὰ πλοῦν τὸν ἀποτειχισμὸν καὶ τὰς ἀπορίας, 
οὕτως ἔπλει τὸ λοιπόν. ὡς ἐχομένης μὲν ἤδη τῆς Σικε-- 

10 λέας, Ἰταλιώταις δὲ τὰς πόλεις διαφυλάξων,. εἰ καὶ τοῦ-- 
τό mag ἐγγένοιτο. Μεγάλη γὰρ ἡ δόξα διεφοίτα τοῦ 
κρατεῖν πάντα τοὺς ᾿Αϑηναίους καὶ στρατηγὸν ἔχειν 
ἄμαχον de εὐτυχίαν καὶ φρόνησιν. Ὁ δὲ Νικίας εὐθὺς 
αὐτὸς καὶ παρὰ φύσιν ὑπὸ τῆς ἐν τῷ παρόντι ῥώμης καὶ 

15 τύχης ἀνατεϑαρρηκῶς, μάλιστα δὲ τοῖς ἐκ Συρακουσῶν 
διαλεγομένοις κρύφα καὶ πέμπουσι πρὸς αὐτὸν ὅσον 
οὔπω τὴν πόλιν ἐνδίδοσϑαι κατὰ συμβάδεις νομίέξων, 
οὐδένα τοῦ Γυλέππαυ λόγον ἔσχε προσπλέοντος οὐδὲ 
φυλακὴν ἐποιήσατο καϑαράν, ἀλλὰ τῷ παντελῶς ὑπερο- 

20 ρᾶσϑαι καὶ καταφρονεῖσϑαι λαϑὼν αὐτὸν ὁ ἀνὴρ εἰσέ-- 
πλευσε διὰ πορϑμοῦ, καὶ προσκομισϑεὶς ἀπωτάτω τῶν 

Συφακουσῶν στρατιὰν συνηγάγετο πολλήν, οὐδ᾽ εἰπάρ-- 
ἐστι τῶν Συρακουσίων ἐπισταμένων οὐδὲ προσδοκῶν-- 
των. 410 καὶ παρήγγελτο μὲν αὐτοῖς ἐκκλησία περὶ τῶν 

95 πρὸς τὸν Νικέαν ὁμολογιῶν, καί τινες ἐβάδιξον ἤδη,πρὶν 
ἢ παντελῶς ἀποτειχισϑῆναι τὴν πόλιν οἰόμενοι δεῖν γε-- 
νέσϑαι τὰς διαλύσεις" βραχὺ γὰρ ἦν κομιδῇ τὸ ἀπολει-- 
πόμενον τοῦ ἔργου, καὶ τοῦτο παραβεβλημένην εἶχε τὴν 
παρασχευὴν τῆς τειχοδομίας σύμπασαν. 

30. ΧΙΧ. Ἐν τούτῳ δὲ καιροῦ παρόντος τοῦ κινδύνου 
ἀφικνεῖται Γογγύλος ἐκ Κορένϑου μιᾷ τριήρει" καὶ συν-- 
δραμόντων πρὸς αὐτόν, ὡς εἰκὸς, πάντων ἔφραξεν, ὅτι 
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Γύλιππος ἀφίξεται διὰ ταχέων καὶ νῆες ἄλλαι βοηϑοὶ 
προσπλέουσιν. Οὔπω δὲ τῷ Γογγύλῳ πιστευόντων βε-- 
βαέως ἧκεν ἄγγελος παρὰ τοῦ Γυλίππου κελεύοντος 

. ἀπαντᾶν. Ob δὲ θαρρήσαντες ἐξωπλέξοντο᾽ καὶ προσῆ-- 
γεν εὐθὺς ὁ Γύλιππος ἐξ ὁδοῦ παρατεταγμένος ἐπὶ τοὺς 5 
᾿Αϑηναίους. Ὡς δὲ κἀκείνους ἀντέταξεν ὁ Νικίας, ϑέ- 
μένος ἐπὶ τοὺς ᾿4ϑηναίους ὁ Γύλιππος τὰ ὅπλα καὶ κή-- 
ρύυκα πέμψας ἔλεγε διδόναι τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἄδειαν ἀπι- 
οὖσιν ἐκ Σικελίας. Ὁ μὲν οὖν Νικίας οὐϑὲν ἠξέωσεν 
ἀποχρίνασϑαι" τῶν δὲ στρατιωτῶν τινες καταγελῶντες 10 
ἠρώτων. εἰ διὰ παρουσίαν ἕνὸς τρέβωνος καὶ βακτηρίας 
“ακωνικῆς οὕτως ἰσχυρὰ τὰ Συρακουσίων ἐξαίφνης γέ- 
yovev, ὥστ᾽ ᾿4ϑηναίων καταφρονεῖν, of πολὺ ῥωμα- 
λεωτέρους Γυλίππου καὶ μᾶλλον κομῶντας τριακοσίους 

ἔχοντες ἐν πέδαις δεδεμένους ἀπέδωκαν “Δακεδαιμονί- 16 
oug. Τίμαιος δὲ καὶ τοὺς Σικελιώτας φησὶν ἐν μηδενὶ 
λόγῳ ποιεῖσϑαι τὸν Γύλιππον, ὕστερον μὲν αἰσχροκέρ-- 
δειαν αὐτοῦ καὶ μικρολογίαν καταγνόντας, ὡς δὲ πρῶ-- 
tov ὥφϑη, σκώπτοντας εἰς τὸν τρίβωνα καὶ τὴν κόμην. 
Εἶτα μέντοι φησὶν αὐτός. ὅτι τῷ Γυλέππῳ φανέντι κα-- 20 
ϑάπερ γλαυκὶ πολλοὶ προσέπτησαν ἑτοίμως στρατευό- 

i μενοι. Καὶ ταῦτα τῶν πρώτων ἀληϑέστερά εἰσιν" ἐν 
586 yao τῇ βακτηρίᾳ καὶ τῷ τρίβωνι τὸ σύμβολον καὶ τὸ 

: ἀξίωμα τῆς Σπάρτης καϑορῶντες συνίσταντο. Κἀκείνου 
τὸ πᾶν ἔργον γεγονέναι φησὶν οὐ Θουκυδέδης μόνον, 25 
ἀλλὰ καὶ Φίλιστος, ἀνὴρ Συρακούσιος καὶ τῶν πραγμά- 
τῶν ὁρατὴς γενόμενος. Τῇ μὲν οὖν πρώτῃ μάχῃ κρα- 
τήσαντες of ᾿4ϑηναῖοι τῶν Συρακουσίων ὀλίγους τινὰς 
ἀπέκτειναν καὶ Γογγύλον τὸν Κορένϑιον, εἰς δὲ τὴν 
ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἔδειξεν ὁ Γύλιππος οἷόν ἐστιν ἐμπει-- 30 
ote. Τοῖς γὰρ αὐτοῖς ὅπλοις καὶ ἵπποις καὶ χωρέοις χρη- 
σάμενος οὐχ ὡσαύτως, ἀλλὰ μεταϑ εὶς τὴν τάξιν ἐνέκησε 
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τοὺς ᾿4ϑηναίους" καὶ φυγόντων sig τὸ στρατόπεδον 
ἐπιστήσας τοὺς Συρακουσίους, τοῖς λέϑοις οἷς ἐκεῖνοι 
προσεκόμιξον καὶ τῇ ὕλῃ παροικοδομῶν εἰς διαστολας 
ἀπέκοψε τὸν ἐκείνων περιτειχισμόν, ὥστ᾽ αὐτοῖς μηδὲν 

δ εἶναι πλέον κρατοῦσιν. Ἐκ τούτου δὲ ϑαρρήσαντες of 
Σ)υρακούσιοιτάς τεναῦς ἐπλήρουν καὶ τοῖς ἱππεῦσι τοῖς 
ἑαυτῶν καὶ ἀκολούϑοις περιελαύνοντες πολλοὺς ἤρουν. 
Καὶ ὁ Γύλιππος ἐπιὼν ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτὸς ἐξώρμα καὶ 
συνίστη πάντας ἐρρωμένως ὑπακούοντας αὐτῷ καὶ συλ-- 

ἸΙολαμβανομένους, ὥστε τὸν Νικίαν αὖϑις εἰς ἐκείνους 

ἀποτρεπόμενον τοὺς πρώτους λογισμοὺς καὶ συμφρο-- 
νοῦντα τὴν τῶν πραγμάτων μεταβολὴν ἀϑυμεῖν, καὶ 
γράφειν τοῖς ᾿4ϑηναίοις κελεύοντα πέμπειν ἕτερον 
στρατὸν ἢ καὶ τοῦτον ἀπαγαγεῖν ἐκ Σικελίας, αὑτῷ 

250% πάντως αἰτούμενον τῆς στρατηγίας ἄφεσιν διὰ τὴν 
νόσον. 

XX. Οἱ δ᾽ ᾿4ϑηναῖοι καὶ πρότερον μὲν ὥρμηντο 
πέμπειν ἑτέραν δύναμιν εἰς Σικελίαν, φϑόνῳ δὲ τῶν 
πρῶτον πραττομένων πρὸς εὐτυχίαν τοῦ Νικέου τοσαύ-- 

ϑύτην πολλὰς διατριβὰς ἐμβαλόντων τότε γοῦν ἔσπευδον 
βοηϑεῖν. Καὶ Ζ4Φημοσϑένης μὲν ἔμελλε μεγάλῳ στόλῳ 
πλεῖν ἐκ χειμῶνος, Εὐρυμέδων δὲ διὰ χειμῶνος προ-- 
εξέπλευδε χρήματα κομίξων καὶ συστρατήγους ἀποφαί-- 

νῶν ἠρημένους τῷ Νικίᾳ τῶν αὐτόϑι στρατευομένων 
25 Εὐϑύδημον καὶ Μένανδρον. Ἐδν τούτῳ δὲ καὶ κατὰ γῆν 

καὶ κατὰ θάλατταν ἐξαίφνης ἐπιχειρούμενος ὁ Νικίας 
ταῖς μὲν ναυσὶν ἡττώμενος τὸ πρῶτον ὅμως ἐξέωσε καὶ 
κατέδυσε πολλὰς τῶν πολεμίων, πρὸς δὲ τὸ πεξὸν οὐκ 
ἔφϑασε βοηϑῶν. ἀλλ᾽ ἄφνω προσπεσὼν ὁ Γύλιππος 

80 εἶλε τὸ Πλημμύριον, ἐν ᾧ σκευῶν τριηρικῶν καὶ χρη-- 

μάτων πολλῶν ἀποκειμένων ἐκράτησε πάντων καὶ διέ- 
φϑειρεν ἄνδρας οὐκ ὀλέγους καὶ ξῶντας ἔλαβε" τὸ δὲ 
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μέγιστον, ἀφείλετο τοῦ Νικίου τῆς ἀγορᾶς τὴν εὐπέ- 
τείαν. Ἦν γὰρ ἡ κομιδὴ παρὰ τὸ Πλημμύριον ἀσφαλὴς 
καὶ ταχεῖα τῶν Adyvatoy κρατούντων, ἐκπεσόντων δὲ 
χαλεπὴ καὶ μετὰ μάχης ἐγένετο πρὸς τοὺς πολεμέους 
ἐκεῖ ναυλοχοῦντας. Ἔτι δὲ καὶ τὸ ναυτικὸν τοῖς Ζυρα-- ὅ 
κουσέοις οὐκ ἀπὸ χράτους ἐφαίνετο νενικημένον, ἀλλ᾽ 
ἀταξίᾳ περὶ τὴν δίωξιν. Αὔὖϑις οὖν ἐπεχείρουν παρα-- 
δκευαξόμενοι λαμπρότερον. Ὁ δὲ Νικέας οὐκ ἐβού- 
Asto ναυμαχεῖν, ἀλλὰ πολλὴν ἀβελτερίαν ἔλεγεν εἶναι, 
στόλου τοσούτου προσπλέοντος αὐτοῖς καὶ δυνάμεως 10 
ἀκραιφνοῦς. ἣν nyse Ζημοσθένης σπεύδων, ἀπ᾽ ἐλατ-- 
τόνων καὶ χορηγουμένων φαύλως διαγωνίσασθαι. Τοῖς 
δὲ περὶ τὸν Μένανδρον καὶ τὸν Εὐθύδημον ἀρτίως εἰς 
τὴν ἀρχὴν καθισταμένοις φιλοτιμέα καὶ ξῆλος ἦν πρὸς 
ἀμφοτέρους τοὺς στρατηγούς, τὸν μὲν Ζημοσϑένην 16 
φϑῆναι πράξαντάς τι λαμπρόν, ὑπερβαλέσϑαι δὲ τὸν 
Νικίαν. Πρόσχημα δ᾽ ἦν ἡ δόξα τῆς πόλεως, ἣν ἀπόλ- 
λυσϑαι καὶ καταλύεσϑαι παντάπασι φάσκοντες, εἰ φο-- 
βηϑήσονται Συρακουσίους ἐπιπλέοντας, ἐξεβιάσαντο 
ναυμαχῆσαι. Καὶ καταστρατηγηϑέντες ὑπ᾽ ᾿Δρίστωνος % 
τοῦ Κορινϑίων κυβερνήτου τοῖς περὶ τὸ ἄριστον, ὡς 
εἴρηκε Θουκυδίδης. κατὰ κράτος ἡττήϑησαν καὶ πολ- 

537 λοὺς ἀπέβαλον᾽ καὶ ἀϑυμία πολλὴ περιεστήκει τὸν Νι- 
κίαν τῇ τε μοναρχίᾳ κακοπαϑοῦντα καὶ σφαλλόμενον 
αὖϑις ὑπὸ τῶν συναρχόντων. 95 

XXI. Ἐν τούτῳ δὲ Ζημοσϑένης ὑπὲρ τῶν λιμένων 
ἐπεφαένετο λαμπρότατος τῇ παρασκευῇ καὶ δεινότατος 
τοῖς πολεμίοιρ, ἐπὶ νεῶν ἑβδομήκοντα καὶ τριῶν ἄγων 
ὁπλέτας πεντακισχιλίους, ἀκοντιστὰς δὲ καὶ τοξότας 
καὶ σφενδονήτας τρισχιλίων οὐκ ἐλάττους, ὅπλων 8336 
κόσμῳ καὶ παρασήμοις τριήρων καὶ πλήθει κελευστῶν 
καὶ αὐλητῶν ϑεατρικῶς καὶ πρὸς ἔκπληξιν πολεμέων 
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ἐξησκημένος. Ἦν οὖν, ὡς εἰκός, αὖϑις ἐν φόβῳ μεγά- 
λῳ τὰ Συρακουσίων εἰς οὐδὲν πέρας οὐδὲ ἀπαλλαγήν, 
ἀλλὰ πονοῦντας ἄλλως καὶ φϑειρομένους αὑτοὺς μάτην 
ὁρώντων. Τὸν δὲ Nixlay οὐ πολὺν χρόνον εὔφρανεν 

ὅ ἡ παρουσία τῆς δυνάμεως, ἀλλ᾽ ἅμα τῷ πρῶτον ἐν Ad- 
yous γενέσθαι, τοῦ ΖΙημοσθένους εὐθὺς ἐπιχειρεῖν τοῖς 
πολεμέοις κελεύοντος καὶ τῷ ταχίστῳ τῶν κινδύνων 
περὶ τοῦ παντὸς διαγωνισαμένους ἑλεῖν Συρακούσας ἢ 
ἀποπλεῖν οἴκαδε, δείσας καὶ ϑαυμάσας τὴν ὀξύτητα 

10xa) τόλμαν ἐδεῖτο μηδὲν ἀπεγνωσμένως πράττειν μηδὲ 
ἀνοήτως. Τὴν γὰρ τριβὴν εἶναι κατὰ τῶν πολεμέων 
οὔτε χρήματα κεκτημένων ἔτι, μήτε τῶν συμμάχων av— 
τοῖς πολὺν χρόνον παραμενούντων, εἰ δὲ ϑλέβοιντο ταῖς 
ἀπορέαις, ταχὺ πάλιν ἐπ᾽ αὐτὸν ἐπὶ συμβάσεις τραπη-- 

Ιδσομένων, ὡς πρότερον. Καὶ γὰρ ἦσαν ἄνδρες οὐκ ὀλέ- 
you τῶν ἐν Συρακούσαις διαλεγόμενοι τῷ Νικέᾳ κρύφα 
καὶ μένειν κελεύοντες, ὡς καὶ νῦν ὑπερπονούντων τῷ 
πολέμῳ καὶ τὸν Γύλιππον βαρυνομένων, ἐὰν δὲ μικρὸν 
ἐπιτείνωσιν αἱ ἀνάγκαι, παντάπασιν ἀπαγορευσόντων. 

0 Τούτων ὁ Νικίας τὰ μὲν αἰνιττόμενος, τὰ δ᾽ οὐ ϑέλων 
ἐν φανερῷ λέγειν, ἀτολμίας παρέσχε τοῖς στρατηγοῖς 

δόξαν͵ καὶ ταῦτ᾽ ἐκεῖνα πάλυν ἥκειν φάσκοντες αὐτοῦ, 
μδλλήματα καὶ διατριβὰς καὶ ἀκριβολογέας, aig ἀπώ- 
λεσε τὴν ἀκμὴν οὐκ εὐθὺς ἐπιχειρῶν τοῖς πολεμέοις, 

90 ἀλλ ἕωλος καὶ καταφρονούμενος, τῷ Ζημοσϑένει προσ-- 
ἐτέϑεντο. Καὶ ὁ Νικίας μόλις συνεχώρησεν ἐκβια-- 
σϑείς. Οὕτω δὴ τὴν πεξὴν στρατιὰν ἀναλαβὼν ὃ An- 
μοσϑένης νυκτὸς ἐπεχείρει ταῖς Ἐπιπολαῖς" καὶ τοὺς 
μὲν φϑάσας πρὶν αἰσϑέσϑαι τῶν πολεμίων ἀπέχτεινε, 

ϑοτοὺς δ᾽ ἀμυνομένους ἐτρέψατο. Καὶ κρατῶν οὐκ ἔμενεν, 
ἀλλ᾽ ἐχώρει προσωτέρω, μέχρι οὗ τοῖς Βοιωτοῖς ἐνέ- 
τυχε. Πρῶτοι γὰρ οὗτοι συστρέψαντες ἑαυτοὺς καὶ 
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συνδραμόντες εἰς τοὺς ̓ ϑηναίους ἐναντίοις τοῖς δόρασι 
μετὰ βοῆς ἐώσαντο καὶ πολλοὺς αὐτοῦ κατέβαλον. Δι᾽ 
ὅλου δὲ τοῦ στρατεύματος εὐθὺς ἦν πτοία καὶ ταραχή, 
καὶ τοῦ φεύγοντος ἤδη καταπιμπλάμενον τὸ ἔτι νικῶν 
καὶ τὸ ἐπιβαῖνον καὶ προσφερόμενον ὑπὸ τῶν πεφοβη-- 5 
μένων ἀνακοπτόμενον ἑαυτῷ περιέπιπτε, τοὺρ μὲν φεύ-- 
γοντας οἰόμενον διώκειν, τοῖς δὲ φίλοις ὡς πολεμέοις 
χρώμενον. Ἡ γὰρ ἄτακτος ἀνάμιξις ἐν ταὐτῷ μετὰ φό- 
βου καὶ ἀγνοίας καὶ τὸ τῆς ὄψεως ἄπιστον ἐν νυκτὶ 
μήτε σκότος ἄκρατον μήτε φῶς ἐχούσῃ βέβαιον. ἀλλ᾽ 10 
οἵαν εἰκὸς ἤδη καταφερομένης σελήνης καὶ περισκιαζξο- 
μένης ὅπλοις πολλοῖς καὶ σώμασι κινουμένοις διὰ τοῦ 
φωτὸς μὴ διασαφοῦσαν τὰ εἴδη φόβῳ τοῦ πολεμίου καὶ 
τὸ οἰκεῖον ποιεῖν ὕποπτον, εἰς δεινὰς ἀπορέας καὶ περι- 
πετείας καϑέστη τοὺς ᾿4ϑηναίους. Ἔτυχον δέ πως καὶ 16 
τὴν σελήνην ἔχοντες ὄπισϑεν᾽ ὅϑεν αὐτοὶ μὲν αὑτοῖς 
τὰς σκιὰς ἐπιβάλλοντες ἀπέκρυπτον τὸ πλῆϑος τῶν 
ὅπλων καὶ τὴν λαμπρότητα, τοὺς δ᾽ ἐναντίους ὃ πρὸς 
τὴν σελήνην τῶν ἀσπίδων ἀντιφωτισμὸς πολὺ πλείονας 

δ88ὁρᾶσϑαι καὶ λαμπροτέρους ἐποίει. Τέλος δὲ πανταχόθεν 30 
αὐτοῖς, ὡς ἐνέδοσαν, προσκειμένων τῶν πολεμίων φεύ- 
γοντες of μὲν ὑπ᾽ ἐκείνων. of δ᾽ ὑπ᾿ ἀλλήλων ἀπέϑνη-- 
oxov, of δὲ κατὰ τῶν κρημνῶν ὀλισϑαίνοντες" τοὺς δ᾽ 
ἀποσκεδασϑέντας καὶ πλανωμένους ἡμέρας ἐπιγενομέ- 
νης of ἱππεῖς καταλαμβάνοντες διέφϑειρον. ᾿Εγένοντο 26 
ὃΣ νεκροὶ δισχίλιοι, καὶ τῶν περιγενομένων ὀλέγοι μετὰ 
τῶν ὅπλων ἀπεσώϑησαν. 

XXII. Ὁ μὲν οὖν Νικέας πληγεὶς οὐκ ἀπροσδοκή- 
τως ἡτιᾶτο τοῦ ΖΙημοσϑένους τὴν προπέτειαν" ἐκεῖνος 
ὃὲ περὶ τούτων ἀπολογησάμενος ἐκέλευσεν ἀποπλεῖν 30 
τὴν ταχέίστην᾽ οὔτε γὰρ ἄλλην ἀφέξεσϑαι δύναμιν αὖ- 
τοῖς οὔτ᾽ ἀπὸ τῆς παρούσης τῶν πολεμέων κρατεῖν, 
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ὕπου ys καὶ κρατοῦντας ἐκείνων ἔδει μεταστῆναι καὶ 
φυγεῖν τὸ χωρίον, ast μέν, ὡς πυνϑάνονται, βαρὺ καὶ 
νοσῶδες ὃν στρατοπέδῳ, νῦν δ᾽, ὡς βλέπουσι, καὶ διὰ 
τὴν ὥραν ὀλέθριον. Μετοπώρου γὰρ ἦν ἡ ἀρχή᾽ καὶ 

6 πολλοὶ μὲν ἠσθένουν ἤδη; πάντες δὲ ἠθύμουν. Ὁ ὃὲ 
Νικίας χαλεπῶς ἤκουε τὴν φυγὴν καὶ τὸν ἀπόπλουν, 
οὐ τῷ μὴ δεδιέναι τοὺς Συρακουσίους, ἀλλὰ τῷ μᾶλλον 
τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ τὰς ἐκείνων δίκας καὶ συκοφαντίας 
φοβεῖσθαι. Δεινὸν μὲν οὖν οὐδὲν αὐτόϑι προσδοκᾶν 

10 ἔφασκεν, εἰ δὲ συμβαέη. μᾶλλον αἱρεῖσθαι τὸν ὑπὸ τῶν 
πολεμίων ϑάνατον ἢ τὸν ὑπὸ τῶν πολιτῶν. οὐχ ὅμοια 
φρονῶν οἷς ὕστερον 6 Βυξάντιος Agwv εἶπε πρὸς τοὺς 
ἑαυτοῦ πολίτας" ..Βουλομαι γὰρ ἔφη «μᾶλλον ὑφ᾽ 
ὑμῶν ἢ μεϑ᾽ ὑμῶν axoPavety > περὶ μέντοι τόπου καὶ 

ιόχώρας, εἰς ἣν μετατάξουσι τὸ στρατόπεδον, βουλεύσε- 
ofa xa ἡσυχέαν. Ταῦτα δ᾽ αὐτοῦ λέγοντος ὁ μὲν 
“4ημοσθένης οὐδὲ τῇ προτέρᾳ γνώμῃ κατευτυχήσας 
ἐπαύσατο βιαξόμενος, τοῖς δ᾽ ἄλλοις παρέσχε τὸν Ni- 
κέαν προσδοκῶντα καὶ πιστεύοντα τοῖς ἔνδον οὕτως ἐρ-- 

20 θωμένως ἀναμάχεσϑαι περὶ τῆς ἀποβάσεως᾽ διὸ καὶ συν-- 
ἐχώρησαν. Ὥς μέντοι στρατιὰ Συρακουσίοις ἐπῆλϑεν 
ἄλλη καὶ μᾶλλον ἥπτετο τῶν ‘APnvatay ἡ νόσος, ἤδη 
καὶ τῷ Νικίᾳ συνεδόκει μεϑίστασϑαι, καὶ παρήγγειλε 
τοῖς στρατιώταις εὐτρεπεῖς εἶναι πρὸς ἀπόπλουν. 

95 ΚΧΧΠΙ. Ὡς δ᾽ ἦν ἕτοιμα ταῦτα πάντα καὶ τῶν πο-- 
λεμίων οὐδεὶς παρεφύλαττεν, are δὴ μὴ προσδοκών-- 
tov, ἐξέλιπεν ἡ σελήνη τῆς νυκτός, μέγα δέος τῷ Νικέᾳ 
καὶ τῶν ἄλλων τοῖς ὑπὸ ἀπειρίας ἢ δεισιδαιμονίας ἐκ-- 
πεπληγμένοις τὰ τοιαῦτα. Τοῦ μὲν γὰρ ἡλέου τὴν περὶ 

ϑυτὰς τριακάδας ἐπισκότησιν ἁμῶς γέπως ἤδη συνεφρό- 
νουν καὶ of πολλοὶ γενομένην ὑπὸ τῆς σελήνης" αὐτὴν 
δὲ τὴν σελήνην, ὥτινι συντυγχάνουσα καὶ πῶς αἰφνί- 
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διον ἐκ πανδελήνου τὸ φῶς ἀπόλλυσι καὶ χρόας tor 
παντοδαπὰς, οὐ ῥάδιον ἦν καταλαβεῖν, ἀλλ᾽ ἀλλόκοτον 
ἡγοῦντο καὶ πρὸ συμφορῶν τινῶν μεγάλων ἐκ ϑεοῦ γι- 
νόμενον σημεῖον. Ὁ γὰρ πρῶτος σαφέστατόν τε πάν-- 
tov καὶ ϑαρραλεώτατον περὶ σελήνης καταυγασμῶν καὶ 5 
σκιᾶς λόγον εἰς γραφὴν καταθέμενος ᾿Δἀναξαγόρας οὔτ᾽ 
αὐτὸς ny παλαιὸς οὔτε ὁ λόγος ἔνδοξος, ἀλλ᾽ ἀπόρρητος 
ἔτι καὶ δι᾽ ὀλίγων καὶ μετ᾽ εὐλαβείας τινὸς ἢ πίστεως 
βαδίξων. Οὐ γὰρ ἠνεέχοντο τοὺς φυσικοὺς καὶ μετεω-- 
ρολέσχας τότε καλουμένους. ὡς εἰς αἰτέας ἀλόγους καὶ 10 
δυνάμεις ἀπρονοήτους καὶ κατηναγκασμένα πάϑη δια- 
τρέίβοντας τὸ ϑεῖον, ἀλλὰ καὶ Πρωταγόρας ἔφυγε καὶ 
᾿δναξαγόραν εἰρχϑέντα μόλις περιεποιήσατο Περικλῆς 
καὶ Σωκράτης. οὐδὲν αὐτῷ τῶν γε τοιούτων προσῆκον, 
ὅμως ἀπώλετο διὰ φιλοσοφίαν. ‘Ovi δ᾽ ἡ Πλάτωνος 15 
ἐκλάμψασα δόξα διὰ τὸν βίον τοῦ ἀνδρός, καὶ ὅτι ταῖς 

δ89ϑείαις καὶ κυριωτέραις ἀρχαῖς ὑπέταξε τὰς φυσικὰρ 
ἀνάγκας, ἀφεῖλε τὴν τῶν λόγων τούτων διαβολὴν καὶ 
τοῖς μαθήμασιν εἰς ἅπαντας ὁδὸν ἐνέδωκεν. Ὁ γοῦν 
ἑταῖρος αὐτοῦ Ζ“ίων, xa ὃν χρόνον ἔμελλεν ἄρας ἐκ20 
Ζακύνθου πλεῖν ἐπὶ Διονύσιον ἐκλιπούσης τῆς σελή- 
νης) οὐδὲν διαταραχϑεὶς ἀνήχϑη, καὶ κατασχὼν ἐν Lv- 
ρακούσαις ἐξέβαλε τὸν τύραννον. Τῷ μέντοι Νικίᾳ συν- 
ηνέχϑη τότε μηδὲ μάντιν ἔχειν ἔμπειρον" ὁ γὰρ συνή- 
Ons αὐτοῦ καὶ τὸ πολὺ τῆς δεισιδαιμονίας ἀφαιρῶν 36 
Σειλβίδης ἐτεϑνήκει μικρὸν ἔμπροσϑεν. Ἐπεὶ τὸ on- 
μεῖον, ὥς φησι Φιλόχορος, φεύγουσιν οὐκ ἦν πονηρόν, 
ἀλλὰ καὶ πάνυ χρηστόν" ἐπικρύψεως γὰρ al σὺν φόβῳ 
πράξεις δέονται, τὸ δὲ φῶς πολέμιόν ἐστιν αὐταῖς. .41- 
Aws τε καὶ τῶν περὶ ἥλιον καὶ σελήνην ἐπὶ τρεῖς ἡμέρας 30 
ἐποιοῦντο φυλακήν, ὡς Αὐτοκλείδης διέγραψεν ἐν τοῖς 
ἐξηγητικοῖς᾽ ο δὲ Νικίας ἄλλην ἔπεισε σελήνης ἀναμέ- 
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ψεῖν περίοδον, ὥσπερ οὐκ εὐθὺς θεασάμενος αὐτὴν 
ἀποκαϑαρϑεῖσαν, ὅτε τὸν σκιερὸν τόπον καὶ ὑπὸ τῆς 
γῆς ἀντιφραττόμενον παρῆλϑε. 

XXIV. Μικροῦ δὲ πάντων ἀφέμενος τῶν ἄλλων 
& ἔϑυέ τε καὶ διεμαντεύετο καϑήμενος, ἕως ἐπῆλϑον αὖ- 
τοῖς of πολέμιοι, τῷ μὲν πεξῷ τὰ τείχη καὶ τὸ στρατό-- 
xedov αὐτῶν πολιορχοῦντες, ταῖς δὲ 'ναυσὶ κύκλῳ τὸν 
λιμένα περιλαμβάνοντες, οὐκ αὐτοὶ μόνον ταῖς τριήρε- 
σιν, ἀλλὰ καὶ τὰ παιδάρια πανταχόϑεν ἐπιβαίνοντα τῶν 

10ἁλιάδων καὶ ταῖς σκάφαις προσπλέοντα προὐκαλεῖτο 
τοὺς ᾿Αϑηναίους καὶ προὐπηλάκιξεν. Ὧν ἕνα, παῖδα 
γνωρίμων γονέων, Ἡρακλείδην, προεξελάσαντα τῷ 
πλοίῳ ναῦς ᾿Αἀττικὴ διώκουσα κατελάμβανε. Asloag δὲ 
περὶ αὐτῷ Πόλλιχος ὁ ϑεῖος ἀντελαύνει δέκα τριήρε-- 

1όσιν, ὧν ἤρχεν᾽ of δ᾽ ἄλλοι περὶ τοῦ Πολλίχου φοβηϑέν-- 
τες ὡσαύτως ἀνήγοντο. Καὶ ναυμαχέας ἰσχυρᾶς γενο-- 
μένης ἐνίκησαν οἵ Συρακούσιοι, καὶ τὸν Εὐρυμέδοντα 
πολλῶν μετ᾽ ἄλλων διέφϑειραν. Ἦν οὖν οὐκέτι μένειν 
ἀνασχετὰ ᾿4ϑηναίοις, ἀλλὰ τῶν στρατηγῶν κατεβόων 

40 πεξῇ κελεύοντες ἀναχωρεῖν. Καὶ γὰρ of Συρακούσιοι 
νικήσαντες εὐθὺς ἐνέφραξαν καὶ ἀπέκλεισαν τὸν διέκ-- 
πλουν τοῦ λιμένος. Of δὲ περὶ τὸν Νικίαν τοῦτο μὲν 
οὐκ ἐπείϑοντο᾽ δεινὸν γὰρ ἣν ἀπολιπεῖν ὁλκάδας τε 
πολλὰς καὶ τριήρεις ὀλέγον ἀριϑμῷ διακοσίων ἀποδεού-- 

25 σας᾽ ἐμβιβάσαντες δὲ τῶν πεξῶν τοὺς ἀρίστους καὶ τῶν 
ἀκοντιστῶν τοὺς ἀλκιμωτάτους ἐπλήρωσαν ἑκατὸν καὶ 
δέκα τριήρεις" al γὰρ ἄλλαι ταρσῶν ἐνδεεῖς ἦσαν. Τὸν 
δὲ λοιπὸν ὄχλον ἔστησε παρὰ ϑάλασσαν ὁ Νικέας ἐκλυ- 
πὼν τὸ μέγα στρατόπεδον καὶ τὰ τείχη τὰ συνάπτοντα 

δοπρὸς τὸ Ἡράκλειον, ὥστε, μὴ τεϑυκότων τὴν εἰϑισμέ- 
νην ϑυσίαν τῷ Ἡρακλεῖ τῶν Συυρακουσίων, ϑῦσαι τότε 
τοὺς ἱερεῖς καὶ στρατηγοὺς ἀναβάντας ἤδη πληρουμε- 
νῶν τῶν τριήρων 
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XKV. ‘Ewsl δ᾽ οἵ μάντοις τοῖς Συρακουσέοιρ ἀπήγ- 
yetdav ἐκ τῶν ἱερῶν λαμπρόνητα καὶ νέκην μὴ καταρ- 
χομένοις μάχης, ἀλλ᾽ ἀμυνομένοις (καὶ γὰρ τὸν ‘Hoa- 
κλέα πάντων κρατεῖν ἀμυνόμενον καὶ προεκπιχειρούμε- 
ψον),. ἀνήχϑησαν. Ἢ δὲ ναυμαχία πολὺ μεγέστη. καὶδ 
καφτερωτάτῃ. γενομένη, καὶ. μηδὲν ἐλάττονα παάϑὴ καὶ 

- ϑορύβους παρασχοῦσα τοῖς θεωμένοις ἢ τοῖς ἀγωνιξο- 
μένοις διὰ τὴν παντὸς ἐπίβλεψιν τοῦ ἔργου: ποικίλας 
μεταβολὰς καὶ ἀπροσδοχλήτους ἐν ὀλίγῳ λαμβάνουτος, 

- ἔβλαπτε ταῖρ αὐτῶν παρασκευαῖς οὐχ ἧττον τῶν πολε- 10 
plow τοὺς ᾿4ϑηναίους. ᾿ἀϑρόαις γὰρ ἐμάχοντο ταῖς 
ναυσὶ καὶ βαρείαις πρὸς κούφας ἀλλαχόϑεν ἄλλα éxt- 

. φερομένας, nat βαλλόμενοι λέθοις ὁμοέαν ἔχουσι τὴν 
-᾿ πληγὴν πανταχόϑεν' ἀντέβαλλον ἀκοντίοις καὶ rogev- 

μασεν, ὧν δ᾽ σάλος τὴν εὐθυβολίαν διέστρεφεν, ὥστε 16 
μὴ πάντα wor’ αἰχμὴν προσφέρεσϑαι. Ταῦτα. δ᾽ ̓ φρέ- 

<r στῶν ὁ Κορίνθιος κυβερνήτης ἐδίδαξε τοὺς Lvgazov- 
olons, καὶ παρὰ τὴν μάχην αὐτὴν ἀγωνιξόμενος προ- 
ϑύμως ἔπεσεν ἤδη: κρατούντων τῶν Συρακουσίων. Γε- 
φομένης δὲ. μεγάλης τροπῆς. καὶ. φϑορᾶς ἡ μὲν κατὰ ο 
ϑάλασσαν φυγὴ τοῖς ᾿ἀϑηναίοις ἀποκέχοπτο᾽ χαλεπὴν 
δὲ καὶ διὰ γῆς τὴν σωτηρίαν ὁρῶντες οὔτε ναῦς ἀφέλ- 
κουτας ἐγγύϑέν ἔτι τοὺς πολεμίους ἐκώλνον οὔτε νε- 
χρῶν ἤτησαν ἀναίρεσιν, ἅτε δὴ. “τῆς ἐκείνων ἀταφίας 
τὴν τῶν νοσούντων καὶ τετρωμένων ἀπόλειψιν οἰκερο- 36 
τέραν᾽ οὖσαν ἤδη πρὸ ὀφθαλμῶν ἔχοντερ, αὑτοὺς δὲ 
κἀκείνων ἐκιπονωτέρους ἡγούμενοι, μετὰ. πλειόνων 
καχῶν ἐπὶ ταὐτὸ πάντως ἀφιξομένους τέλος. 

XXVI. Rounpevay δ᾽ αὐτῶν ἀπαίρειν διὰ νυχτὸς 
οἵ μὲν περὶ τὸν Γύλιππον... ὁρῶντες ἐν ϑυσίαιᾳ. καὶ. “ὁ. 80 
τοις τοὺς Συρακουσίους διά τὸ τὴν νίκην καὶ τὴν ἕορ- 
τὴν ὄντας, οὔτε πείσειν οὔτε βιάσεσϑαι προσεδόκων 

Ριστ. vir. III. 8 
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ἀναστάντας ἤδη προσφέρεσθαι τοῖς πολεμέοιρ ἀπιοῦσιν, 
Ῥρμοκράτης δ᾽ αὐτὸς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ συῤϑοὶς ἐπὶ τὸν Ni- 
κίαν ἀπάτην ἔσοεμψέ τινας τῶν ἑταίρων πφὸς αὐτόν, ἀπ᾽ 
-ἐκεύνων: μὲν ἥκειν. τῶν ἀνδρῶν φάσκοντας. οἱ χαὶ πρό-- 
δ τερον δἰώϑεσαν κρύφα τῷ Νικέᾳ διαλέγεσθαι, σαραι-- 
γνοῦντας δὲ μὴ πορεύεσθαι διὰ τῆς νυκτός, ὡς τῶν Lv 
ρακουσίων ἐνέδρας πεποιημένων αὐτοῖς καὶ προχατε-- 
χόντων τὰς παρόδους. Τούτῳ δὲ καταστρατηγηϑεὶς ὁ 
Νικίας ὑπέμενεν ἃ ψευδῶς ἔδεισεν ὑπὸ τῶν πολεμέων' 

ιοἀληθῶς παϑεῖν. ΠΙροελθόντες γὰρ aw’ ἡμέρᾳ τὰς δυσ- 
χωρίας τῶν ὁδῶν κατέλαβον καὶ τὰς διαβάσεις τῶν 
ποταμῶν ἀπετείχισαν τάς τε γεφύρας ἀπέκοψαν, ἐν δὲ 
τοῖς ὁμαλοῖς καὶ πεδινοῖς τοὺς ἱππεῖς ἔταξαν. ὥστε μη- 

-δένα λελεῖφϑαι τοῖς ᾿4ϑηναίοις τόπον ἀμαχεὶ προελ- 
Ι6ϑεῖν. Of δὲ καὶ τὴν ἡμέραν ἐκείνην καὶ τὴν νύχτα τὴν 
᾿ὅτέραν ἐπιμείναντες ἐπορεύοντο κλαυϑμῷ καὶ ὀλοφυρ-- 
μᾷβ, καϑάπερ ἐκ πατρίδος. οὐ πολεμίας, ἀνιστάμενοι, 
διὰ τὰς ἀπορίας τῶν ἀναγκαίων καὶ τὰς ἀπολεέψεις τῶν 
ἀδυνάτων φίλων καὶ συνήθων, ὅμως τὰ παρόντα κακὰ 

90 κουφότερα τῶν προσδοκωμένων νομίζοντες εἷναι. Πολ-- 
λῶν δὲ δεινῶν ἐν τῷ στρατοπέδῳ φαινομένων οὐδὲν ἦν 
οἰκτρότερον αὐτοῦ Νικίου ϑέαμα, κεχακωμένου μὲν 
ὑπὸ τῆς ἀσϑενείας, συνεσταλμένου δὲ παρ᾽ ἀξίαν εἰς 
ἀναγκαίαν δέαίταν καὶ τὰ μικρότατα τῶν ἐφοδέων sig τὸ 

35 σῶμα πολλῶν διὰ τὴν νόσον δεόμενον, πράττοντος δὲ 
μετ᾽ ἀρρωστίας καὶ καρτεροῦντος ἃ πολλοὶ τῶν ἐφρω-- 
μένων μόλις ὑπέμενον. καταφανοῦς δὲ πᾶσιν ὄντος οὐ 
δι’ αὑτὸν οὐδὲ τῷ φελοψυχεῖν τοῖς πόνοις ἐμμένοντος, 
ἀλλὰ δι᾽ ἐκείνους τὴν ἐλπίδα μὴ προϊεμένου. Καὶ γὰρ 

80 εἰς δάκρυα καὶ ὀδυρμοὺς τῶν ἄλλων ὑπὸ φόβου καὶ λύ-- 
πῆς τρεπομένων, ἐκεῖνος. εἴ ποτὲ βιασθείη τοῦτο ποιη-- 
σαι, δῆλος ἦν τὸ αἰσχρὸν καὶ τὸ ἀκλεὲς τῆς στρατείας 
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ἀναλογιξόμεεος πρὸς τὸ μέγεθος καὶ τὴν δόξαν ὧν BA- 
πιξε κατορθώσειν. Οὐ μόνον δ᾽ αὐτοῦ τὴν ὄψιν ὁφῶν-- 
τες.) ἀλλὰ καὶ τῶν λόγων μνημονεύοντες καὶ τῶν παραι- 

_ νέσεων. ἃς ἐπονήσατο κωλύων τὸν. ἔκπλουν, ἔτι μῶλλον 
ἀυόμεξον ἀναξίως ταλαιπωρεῖν καὶ πρὸς τὰς ἐκ ϑεῶν 5 

ἐλπίδας ἀθύμως εἶχον, ἐννοοῦντες, ὡς ἀνὴρ ϑεοφιλὴς 
καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα λαμπρυκνάμενορ πρὸς τὸ ϑεῖον ov- 
δενὸς ἐπιεικεστέρᾳ τύχῃ χρῆται τῶν κακίστων ἐν τῷ 
στρατεύματι καὶ ταπεινοτάτων. 

ΧΧΥΙΙ. Οὐ μὴν. ἀλλ᾽ ὅ γε Νικίας ἐπδιρῆτο od 10 
φωνῇ καὶ προσώπῳ καὶ ϑεξιώσει κρείττων ὁρᾶσθαι τῶν 
δειαῶν. *Kal παρὰ πᾶσάν ye τὴν ποφδέαν. ἐφ᾽ «ἡμέρας 
ὀχτὼ βαλλόμενος “αἱ τραυματιξόμενος. ὑπὸ κῶν. πολε- 

541 μέων ἀήττητον ἐφύλαττε τὴν σὺν αὐτῷ δύναμιν. ἄχρι 
οὗ “ημοσϑένης ἑ ἑάλω «καὶ τὸ μετ᾽ ἐκείνου στράτευμα, ,15 
sol τὴν Πολυξήλειον αὐλὴν ἐν τῷ διαμάχεσθαι καὶ 
ὑπολείπεσθαι. κυκλωϑέν. Αὐτὸς δὲ Ζημοσϑένης σπα- 
σάμενος τὸ ξέφος ἔπληξε μὲν ἑαυτόν, οὐ μὴν ἀπέθανε, 
ταχὺ τῶν πολεμέων περισχάντων καὶ συλλαβόντων ov- 
τόν. Ὡς δὲ τῷ Νικίᾳ προσελάσαντες ἔφραξον of Συρα-30 
κούσιοε καὶ πέμψας ἱππέας ἔγνω τὴν ἐκείνου τοῦ στρα- 
τεύματος ἅλωσιν. ἠξίου ἀπείσασϑαι πρὸς τὸν Γύλιπ- 
σον, ὅπως ἀφῶσι τοὺς ᾿Αϑηναίους ἐκ Σικελέας ὅμηρα 
λαβόντες ὑπὲρ τῶν χρημάτων. ὅσα Συρακουσίοις ἀνά- 
λῶωτο πρὸς τὸν πόλεμον. Of δ᾽ οὐ προσεῖχον, ἀλλὰ πρὸς 95 
ὕβριν καὶ μετ᾽ ὀργῆς ἀπειλοῦντες καὶ λοιδοροῦντες 
ἔβαλλον ἤδη πάντων ἐνδεῶς ἔχοντα τῶν ἀναγκαίων. 
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τὴν νύχτα διεκαρτέρησε καὶ τὴν ἐπι- 
οὖσαν ἡμέράν προΐει βαλλόμενος πρὸς τὸν ‘Aotvagoy 
σοταμόν. Ἐκεῖ δὲ τοὺς μὲν of πολέμιοι συνενεγκχόντερ 30 
ἐνέσεισαν εἰς τὸ ῥεῖϑρον, of δὲ φϑάνοννες ὑπὸ δίψους 
ὅρριπτον ἑαυτούς καὶ πλεῖστος ἐνταῦθα μόρος ἦν καὶ 
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ὠμότατος ἐν τῷ ποταμῷ πινόντων ane καὶ ἀφᾳττομέ- 
νῶν, ἄχρι Νικέας Γυλίππῳ προσπεσὼν εἶπεν". "Ἔλεος 
ὑμᾶς, ὦ Γύλιππε, λαβέτω νικῶντας, ἐμοῦ wes μηδεές, 
ὃς ἐπὶ τηλικαύταις δοὐτυχίαις ὄνομα καὶ δόξαν. ξάχον, κῶν. 

8 δ᾽ ἄλλων ᾿4ϑηναίων. ἐννοηθέντας, ὅτι. κοιναὶ μὲν αἴ 
τύχαι τοῦ πολέμου, μετρίως δ᾽ αὐταῖς καὶ πράως ἐχρή-- 
σαντο ἐν οἷς εὐτύχουν ᾿4ϑηναῖοι πρὸς ὑμᾶς.“ Τοιαῦτα 
τοῦ Nixtov λέγοντος ἔπαϑε μέν τι καὶ πρὸς τὴν ὄψιν 
αὐτοῦ καὶ πρὸς τοὺς λόγους ὁ Γύλιππος" ἤδει γὰρ φοὺς 

10 Μακεδαιμονέους εὖ πεπονϑότὰρ ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ τὰς γε-- 
᾿ψομέναρ. διαλύσεις" μέγα δ᾽ ἡγεῖτο πρὸς δόξαν; εἰ ξῶν-- 
gag ἀπαγάγοι τοὺς ἀντιστρατήγους. Aw τόν te Νικίαν 

ἀναλαβὼν ἐθάρρυνε καὶ τοὺς ἄλλους ξωγρεῖν παρήγ- 

pstde. Βραδέως δὲ τοῦ παραγγέλματος διϊκνὸουμένου 
15 πολλῷ τῶν φονευϑέντων ἐλάττονες οἱ διασωϑέντὲς ἐγέ- 

ψοντο" καΐἕτοι πολλοὶ διεκλάπησαν ὑπὸ τῶν στράτιω-- 
τῶν. Τοὺς δὲ φανερῶς ἑαλωχότας ἀϑροίσαντες τὰ μὲν 
κάλλιστα καὶ μέγιστα δένδρα tay περὶ τὸν ποταμὸν 
ἀνέδησαν αἰχμαλώτοις πανοπλέαις, ἐστεφανωμένοι δὲ 

~Wavrol καὶ κοσμήσαντες ἵππους διαπρεπῶς, κδίραντες δὲ 
τοὺς τῶν πολεμέων εἰσήλαυνον εἰς τὴν πόλιν, ἀγῶνα 
λαμπρότατον, ὧν Ἕλληνες πρὸς “HAAnvas ἠγωνέσαυτο 
καὶ νέκην τελθωτάτην κράτει πλείστῳ καὲ ῥώμῃ μεγίστῃ 
- προθυμίας καὶ ἀρετῆς κατωρϑωκότες. 

a5 XXVIII. Ἐχκχλησίας δὲ πανδήμου Sound. καὶ 
τῶϊ συμμάχων γενομένης, Εὐρυχλῇς ὁ δημαγωγὸς: ἔγρα-- 

ψε πρῶτον μὲν τὴν ἡμέραν. ἐν ἢ τὸν ΝΝικέαν, ἔλαβον, 
ἱερὰν. ἔχειν ϑύοντας καὶ σχολάξοντας Zoya, Aowoglar 
τὴν ἑορτὴν ἀπὸ τοῦ ποταμὸῦ καλοῦνταςρ᾽ mesic δ᾽ “ἥν 

᾿δοτετρὰς φϑένοντος τοῦ Καρύείου μηνός, ὃν ᾿ἀϑηναῖοι 
'Μεταγειτνιῶνα πρυσαγορδύουσι" τῶν. δ᾽ ᾿4ϑηνάίων 
τοὺς μὲν οὐκέτας ἀποδόσθαι καὶ τοὺς ἄλλους συμμᾶ-- 
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xoug, αὐτοὺς δὲ καὶ τοὺς ἀπὸ Σικελέας φρουρεῖν ἐμβα--: 
λόντζας alg τὰς λατομίας πλὴν τῶν στρατηγῶν, ἐκείνους 
8} ἀποφτεῖναι. Ταῦτα προδδεχομένων τῶν Συρακου- 
δίων Ἑρμοχράτης μὸν εἰπών, ὅτε τοῦ νικᾶν χρεῦττόν 
ἐστε τὸ καλῶς χρῆσθαι τῇ νέκῃ, οὐ μετρέωρ ἐθορυβήϑη, ἃ 
Γύλιπσον δὺ τοὺς στρατηγοὺς tay ᾿4“ϑηναίων ἐξαιτού-- 
μενον ξῶντας ἀγαχεῖν “Δακεδαιμονώοις ὑβρέξοντες ἤδη 
τοῖς εὐτυχήμασιν αἱ Συρακούσιοὶ κακῶς. ἔλεγόν, ἄλλωρ 
τὸ καὶ παρὰ τὸν πόλεμοι αὐτοῦ τὴν σραχύτητα καὶ τὸ 
Aaxcninoy τῆς ἐπιστασίας οὐ ῥᾳδίως ἐνηνοχότερ, ὡς δὃὲ!τς 

549 Τίμαιός φῆσι.. καὶ μικρολογίαν τινὰ καὶ “πλεονεξίαν κα- 
τεγνωκότας » ἀρρώστημα πατρῷον, ἐφ᾽ ᾧ καὶ Κλεανδρί- 
δης ἡ θ πατὴρ αὐτοῦ δώφων ἁλοὺς ἔφυγε, καὶ οὗτος αὖ- 
τὸς ἀπὸ τῶν χιλίων ταλάντων, ἃ Avoavdoog ἔπεμψεν 

sig Σίπάρκην, ὑφελόμενος τριάκοντα καὶ κρύψας ὑπὸ 16 
tov ὄροφον τῆς οἰκίας. sita μηνυϑείς, αἴσχιστα πάν-- 
τῶν ἐξόπέσεν. .᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἐν τῷ “υσάνδρου pio 
μᾶλλον διηκρίβωται. Δημοσθένην δὲ καὶ Νικέαν ἀπο-- 
ϑανεῖν Τίμαιος οὔ φησιν ὑπὸ Συραχουσέων κελευασϑέν-- 
τας. ὡς Φίλιατος ἔγραψθ καὶ Θουκυδίδης, ἀλλ᾽ Ἕρμο-- 50 
κράτους πέμψαντος, ἔτι κῆς ἐκκλησέας συνεστώσης, καὶ 

δι᾿ ἑνὸς τῶν. φυλάκων παρέντων αὐτοὺς δι᾽ «αὑτῶν 
ἀποθανεῖν" τὰ μέντον σώματα πρὸὺρ ταῖς πύλαις ἐχβλη- 
ϑέντα κεῖσϑαι φανερὰ τοῖς. δεομένοις τοῦ. ϑεάματος. 
Πυνϑάνομαι δὲ μέχρυ νῦν ἐν Συραχούσαις ἀσπόδα κχει-- 5 
μένην πρὸς. ἱρῷ δείκνυσθαι, Noxtov uty λεγομένην, 
χρυσοῦ δὲ καὶ πορφύρας εὖ πως πρὸς ἄλληλα βέμιῦμε: 

νῶν du ὑφῆς συγκεκροτημένην. 
.. XXIX: Τῶν δ᾽ “4ϑηναίων οἱ μὲν πλεῖστοι διεφϑά 

θησαν ἐν ταῖς λατομέαις ὑπὸ νόσου καὶ διαίτης πονηρᾶς. 88 
εἰς ἡμέραν ἑκάστην κοτύλας δύο κριϑῶν λαμβάνοντες 
καὶ μέαν ὕδατος, οὐχ ὀλέγοι δ᾽ ἐπράϑησαν διακλαπέν-- 
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τες ἢ καὶ διαλαϑόντες ὡς οἰκέται. Καὶ τούτους ὡς. of- 
κότας ἐπώλουν. στέξοντες ἵππον sls τὸ μέτωπον ἀλλ᾽ 
ἦσαν of καὶ τοῦτο. πρὸς τῷ δουλεύειν ὑπομένοντες. 
Ἐβοήϑει δὲ καὶ τούτοις ἥ τ᾽ αἰδὼ καὶ τὸ κόσμιον" ἢ 

5 yao. ἠλευϑοροῦντο. ταχέως ἢ τιμώμενοι παρέμενον τοῖς 
κϑκτημένοιθ. Ἔνιοι δὲ ral δι’ Εὐριπίδην ἐσώϑησαν. 
Μάλισυα μάρ. ὡς ἔοικϑ, τῶν ἐκτὸς Ἑλλήνων ἐπόϑησαν 
αὐτοῦ thx μοῦσαν οἱ περὶ Σικελέαν" καὶ μικρὰ κῶν 
ἀφικυουμένων ἑκάστοτε δείγματα κωὶ γεύματα κομυ- 

Ἰοξόννων ἐκμανϑάνοντες ἀγαπητῶς μετεδίδοσαν ἀλλή-- 
λοις. Fors γοῦν φασι τῶν σωϑέντων οἴκαδε συχνοὺς 
ἀσπάσασϑαι τὸν Εὐριπίδην φιλοφρόνως. καὶ διηγεῖσϑαι 
τοὺς μέν, ὅτι δουλδύοντες ἀφείϑησαν ἐκδιδάξαντες. ὅσα 
κῶν ἐκείνου ποτημάτων ἐμέμνηντο, τοὺς δ᾽, ὅτι πλανώ-- 

15 μενοι μετὰ τὴν μάχην τροφῆς καὶ ὕδατος μετέλαβον τῶν 
μελῶν ἄσαντες. Οὐ δεῖ δὴ ϑαυμάζξειν͵ ὄτιτοὺς Καυνίους 
φασὶ πλοίου προσφεφομένου τοῖς λιμέσιν. ὑπὸ λῃστρέ- 
δων διωπομένου μὴ δέχεσθαι τὸ πρῶτον, ἀλλ᾽ ἀπείρ-- 
yey, εἶτα μέντοι διαπυνϑανομένους. εἰ γινώσκουσιν 

40 ἄσματα τῶν Εὐριπίδου, φησάντων ἐκείνων, οὕτω παρ-- 
εἴναι καὶ καταγαγεῖν τὸ πλοῖον. 

XXX. ᾿4“ϑηναίοις δέ φασι τὴν συμφορὰν οὐχ ἥκιστα 
διὰ τὸν ἄγγελον ἄπιστον γενέσϑαι. Ξένος γάρ τις. ὡς 
ἔοικδν, ἀποβὰς εἰς Πειραιᾶ καὶ καϑέσας ἐπὶ πουρεῖον 

95 ὡς ἐγνωκότων ἤδη τῶν ᾿Αϑηναίων λόγους ἐποφεῖτο περὶ 
τῶν γεγονότων. Ὁ δὲ κουρεὺς ἀκούσας. πρὶν ἄλλους 
πυνϑάνεσϑαι, δρόμῳ συντείνας εἰς τὸ ἄστυ καὶ προσ-- 
βαλὼν τοῖς ἄρχουσιν εὐθὺς κατ᾽ ἀγαρὰν ἐνέβαλε τὸν 
λόγον. Ἐχπλήξεως δὲ καὶ ταραχῆς, ὡς εἰκός, γενομέ- 

80 νῆς of μὲν ἄρχοντες ἐκκλησίαν συναγαγόντες εἰσήγαγον 
τὸν ἄνϑρωπον᾽ ὡς δ᾽ ἐρωτώμενος, παρ᾽ οὗ πύϑοιτο, 
σαφὲς οὐδὲν εἶχε φράξειν, δόξας λογοποιὸς εὖναι καὶ 
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ταράττειν τὴν πόλιν, sig τὸν τροχὸν καταδεϑεὶς sorae- 
βλοῦτα πολὺμ' χρόνον, ag ἐπῆλϑον of τὸ πᾶν κακὸν, 
ὡς εἶχεν, ἀπαγγέλλοντες. Οὕτω. μόλις ὁ Νικίας. ἐπι- 
στεύϑη παϑὼν ἃ πολλάκις ἀὐτοῖς προεῖπεν. 

ΚΡΑΣΣΟΣ. 

10 

1. Magxog δὲ Κράσσος ἦν τιμητικοῦ. καὶ ϑριαμβι- 
κοῦ πατρός, ἐτράφη δ᾽ ἐν αἰκέᾳ μικρᾷ pend δυοῖν ἀδελ-- 
pau, Καὶ τοῖς ἀδελφοῖς αὐτοῦ γυναῖκες ἦσαν ἔτι τῶν 
γονέων ξώντων, καὶ πάντες ἐπὶ τὴν αὐτὴν ἐφοέτων 
τράπεζαν, ὅϑεν οὐχ ἥκιστα δοκεῖ καὶ διὰ τοῦτο σώφρων 16 
καὶ μέτριος γενέσθαι περὶ τὴν δίαιταν. ᾿“ποϑανόντος. 
δὲ τοῦ ἑτέρου τῶν ἀδελφῶν τῇ γυναικὶ συνῴκησε καὶ 
τοὺς παῖδας ἐξ ἐκείνης ἔσχεν. οὐδονὺς͵ ἥττον καὶ περὶ 
ταῦτα Ῥωμαίων straxtog γενόμενος. Καίτοι προϊῶν 
wee’ ἡλικίαν αἰτίαν ἔσχε Δικοννέα συνιέναι τῶν Ἑστιά-- 20 
doy μιᾷ παρϑένων᾽ καὶ δίκην ἔφυγεν. ἡ Asxevute Πλω- 
τίου τινὸς διώχοντος. . Ἦν δὲ προάστειον αὐτῇ καλόν, 
ὃ᾽ βουλόμενος λαβεῖν ὀλίγης tung ὁ Κράσσορ. καὶ διὰ 
τοῦτο προσκείμενος ἀεὶ τῇ γυναικὶ καὶ ϑεραπεύων &lg 
τὴν ὑποψέαν ἐκείνην ἐνέπεσε: καὶ τρόπον τινὰ τῇ φιᾷο-- 25 
πλουτέᾳ τήν αἰτίαν τῆς φϑορᾶς: ἀπολυσάμενορ. ὑπὸ τῶν 
δικαστῶν ἀφείθη. Τὴν δὲ “υκιννέαν οὐκ ἀνῆκε πρότε- 
ρον ἢ τοῦ πτήματος πρατῆραι. 

It. Ῥωμαῖοι μὲν οὖν. λέρουσι πολλαῖρ. conte: τοῦ 
Κράσσου κακέαν μόνην ἐπισκοτῆσαι. τὴν φιλοπλουτέαν" 80 
ἔοικε, δὸ μέα πασῶν ἐρρωμενεστέῤα τῶν ἐν αὐτῷ κακιῶν 
γενομένη τὰς ἄλλας ἀμαυρῶσαι. Τεχμήρια δὲ τῆς φιλο-- 
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πλουτίας αὐτοῦ μέγιστα ποιοῦνται τόν τὸ τρόπον τοῦ. 
ποριδμοῦ καὶ τῆς οὐσίας τὸ μέγεϑορ. Τριακοσέων γὰρ. ! 
ov πλείω κεκτημένος ἐν ἀρχῇ ταλάντωυ,; εἶτα παρὰ τὴν. 
ὑπατείαν ἀποθϑύσὰς μὲν τῷ Ἡρακλεῖ τὴν δεκάτην καὶ 

δ.τὸν δῆμον ἑστιάσας, τρεῖς δὲ μῆνας ἑκάστῳ Ῥωμαέων 
σιτηρέσιον ἐκ τῶν αὑτοῦ παρασχών, ὕμως πρὸ τῆς ἐπὶ 
Πάρϑους στρατείας αὐτὸς αὑτῷ ϑέμενος ἐκλογισμὸν τῆς 
οὐσίας εὗρεν ἑκατὸν ταλάντων τίμημα πρὸς ἑπτακισχι-- 
λέοις. Τὰ δὲ πλεῖστα τούτων, εἰ δεῖ μετὰ βλασφημίας 

ιῦ εἰπεῖν τὸ ἀληϑές, ἐκ πυρὸς συνήγαγε καὶ πολέμου, ταῖς 
κοεναῦῷ ἀτυχέκχιβ προσόδῳ τῇ μεγίστῃ χρήσάμενας. Ὅτε 
γὰρ Σύλλας ἑλὼν τὴν πόλιν ἐπώλει τὰς οὐσίας τῶν. ἀνῇ--. 

ρηήμένων ὑπ᾽ αὐτοῦ͵ λάφυρα καὶ νομόξων. καὶ. ὀνομάξων, 
καὶ βουλόμενος ὅτε πλείστοις καὶ κρακέατοις πρυσομόρ--, 

ἰόξασϑαε τὸ ἄγος, οὔτέ λαμβάνων οὔτ᾽ ὠνούμενος ἀπχεῖπαι." 
Πρὸς 83 τούτοις δρῶν τὰς συγγενεῖς καὶ avvotxeve τῆς. 
Ῥώμης κῆφας ἐμπρησμᾳὺξς καὶ αυνιζήσεις. διὰ βάρος καὶ, 
πλῆϑος οἰκοδομημάτωμ, ἐωνδῖτο δούλους ἀρχιτέχτονας. 
καὶ οὐχοδόμους. Εἶτ᾽ ἔχων τούτους ὑπὲρ πεντάκχοφέους: 

ὁδ ὄντας, ἐξηγόραξε τὰ καιόμδινα καὶ γευτνιῶντα. ποῖρ κάεο--. 
μόνοις, διὰ" φῦβον καὶ ἀδηλότητα tay: δεσποτῶν. ἀ ἀπ’ ὀλέ-- 
γὴς τιμῆς προϊεμένων, ὥστε τῆς Ῥώμη τὸ πλεῖστον μέ-. 
ρ09 ὑπ᾽ αὐτῷ γενέσϑαι. Τοσούτουρ δὲ νεκτημένος TE) 
χνέταροὐδὲν ὠκοδόμησεν. αὐτὸς a τὴν ἰδίων οἰκίαν, ἀλλ. 

25 ἔλεγε τρὺς φιλοικοδόμους αὐτοὺς ὑφ᾽. ἑαυτῶν καφγαλύε--- 
σϑαι χωρὶς ἀπταγωνιστῶν. Ὄντων δ᾽. αὐτῷ παμπόλλων 
ἀργυρείων. πολυτιμήταν δὲ χώρας; καὶ τῶν ἐργραξομέ-, 
νῶν ἐν αὐτῇ, ὅμως ἄν τις ἡγήσαιτο, μηδὲν sivas τὠῦτα. 
πάντα πρὸς τὴν τῶν οὐκετῶν τιμήν" τασούτους ἐκέκτητο! 544 

ϑθχαὶ τοιούτους, ἀναγμώστας, ὑπογραφεῖς, ἀργυρογνθῖμο-. 
νας, διοίκητάς. τραπεξζοκόμους, αὐτὸς ἐπιστατῶν μαν-- 
ϑάνουσι καὶ προσέχων καὶ διδάσκων καὶ ὅλῳς νομίξων 
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τῶ δεσπότῃ προσήκειν μάλιστα τὴν περὶ τοὺς. οὐκότας 
ἐπιμέλειαν ὡς ὄργανα ἔμψυχε' τῆρ΄ ιοὐκόνομιοῆς. Καὶ 
τοῦτο" μὲν ὀρϑῶρ ὁ Κρώσσος, εἴπεφ, ὡς ἔλεγεν, ἡγεῖτο. 
τὰ μὲν ἄλλα ̓  διὰ τῶν olnexiy χρῆναι, sovg δὲ οἰκέτας, 
δι᾽ αὑτοῦ κυβερνῶν" τὴν γὰρ. οἰκονομικὴν ἐν ἀφύχοις 5 

χρηματισοινὴν οὖσαν ἐν ἀφϑρώποις πολιτικὴν γίγνομέ-- 
vay ὁρῶμον᾽" éxetvo δὲ οὐκ 40, τὸ μηδένα νομέξειν μηδὲ 
ψάσηειν elves πλούσιον, ὃ ὃς ov: δύναται τρέφειν ἀπὸ τῆς 
οὐσέδς. σερανόπεδον (ὁ γὰρ. πύλεμος οὐ τεταγμένα συτεῖ-- 
ται, κατὰ τὸν “Ay Bapor, ὕσϑ'.. ὁ -πρὸς πόλεμον γλοῦ--10 
TOS ἀόριστον)" , wad πολὺ eg Μαρέαυ γνώμης ἀπηρτὴημέ- 
νῶρ. Ἐκεῖνος γάρ, ἐπεὶ tar’ ἄνδρα νείμας ἑκάστῳ δέκα 
wed τέφακρα πλέθρα γῆς ἔγνω" πλέον ἐπιξητοῦντας, 
»Mnydets ἔφη »»γένοιτο Ῥωμαίων idl Ἰλούμονος τὴν 
τρέφειν ̓ἀγκοῦσων. a 15 

THE Ov μὴν ‘ead καὶ ἘΞ ἀδνους ἦν σιλϑεανος ὁ 
χρυσοῦν, ἰφρέφκεο γὰρ ἡ οἰκέα. πᾶσα καὶ τοῖς φίλοις: ἐδά- 
verter. ὄνου. τόκων... dyer δ᾽. ἀποτόμως τοῦ χρόνου 
παρελθόντος, εἰς ὃν ἐϑάνεισε, καὶ τὸ. προῖκα πολλῶν 
ἐγένετο τόκων. ἐπαχθέστερον. ἘΠ᾽ δὰ τοῖς δείπνοις ἡ μὲν 20 
κλῆσις ἦν ὧς νὰ πολλὰ ϑημοτικὴ καὶ λαώδης., ἡ δ᾽ εὐ- 
τέλεια τὴν κωθυδιότητα καὶ σὴν φιλοφροσύνην. ἡδίονα 
τοῦ πολυτολοῦρ εἶχε.. Παιδείωσ δὲ τῆς. σἱδρὶ λόγον. μά- 
Avoca. ‘udev τὸ 'φηναρνκὸν wed χφδεῶδες ets. παλλοὺς ἤ- 
ONCE; send psvawevos. dsivog ἐκεῖν ἐν τοῖς μάλιστα ‘Po~%. 

μαέων ἐπιμϑλδέᾳ, καὶ πόνῳ ‘TOUS. SUPVESTATOUE ὑπερέ- 
: ‘paleo: - ,Οὐδεμέαν: γὰρ οὕτω δίκην φασὶ μιαρὰν οὐδ᾽ 

εὐκαταφρόνητοϊ μενέσθαι, mods. ἣν ἀπαράσκδυος ἦλ- 
Bev, ἀλλὰ aot’ Hopentov πολλάκις ἀκνοῦντος καὶ Καί- 
σωροῦ ᾳἀξξαναστῆναι opel Κικέρωνος -8xatvos ᾿ἀνεπλήρου 86 
τὴν συνηγορέαν. Ket: διὰ τοῦτο" μᾶλλον ἥφεσκεν᾽ ὡς 
ἐπιμελὴς καὶ βοηϑητιπκός. “Hosoxe δὲ καὶ τὸ περὶ τὰς 



42 ΠΑΟΥΤΑΡΧΟΥ͂ 

δεξιώσεις" καὶ προσαγορεύσεις φιλάνθρωπον αὐκαῦ καὶ 
δημοτικόν. Ovdsil γὰρ οὕτως ἀπήντησε: Βωμαίων, adobe: 
καὶ ταπεινῷ Κράσαος, ὃν ἀσπασώμεροι οὐκ ἀγτἠεροση-. 
γόρευαεν ἐξ ὀνόματος. «έγεται dd καὶ πολυμαϑὴς καϑὶ 

85. ἱστορέαν. γενέσθαιγκαί te καὶ φιλοσοφῆφαιιτοϊς Jeagro-. 
τέλους λάγαις προαϑέμενας, ὧν διδάσκαλον εἶχαν ᾿4λέτ- 
Exvdgov, ἄνϑρωπον δὐκολίας καὶ πρᾳύτηποςιἀπόβειξεν. 
διδόντα τὴν πρὸς Κράσσον συνήϑειαν. Ov γὼρ- ἦν. ἀποτ- 
φήνασϑαι ῥαδέως, πότερον προσῆλθεν αὐτῷ πενέστερος. 

104 προσελϑὼν ἐγένετο. Μόνος γοῦν ἀεὶ τῶν φίλω o0-- 
τῷ συναποδημῶᾶν συέγαστρον ἐλάμβανεν εἰς τὴν odow- 
καὶ τοῦτ᾽ ἐπανελθὼν ἀπῃτεῖτο. [Φεῦ τῆς ἡπομονῆῇρ,. 
οὐδὲ τὴν πενίαν ὁ τλήμων ἀδιάφορον ἡγούμενος. Δ λλὰ 
ταῦτα μὲν ὕστερον. ὦ 

16 = LV. Ἐπεὶ δὲ Κίννας καὶ Μάριος κρατήφαντες εὐθὺς 
ἦσαν ἔκδηλοι καυιόντες οὐ ἐπ᾿ ἀγαθῷ τῆς πατρίδος, 
ἐπ᾽ ἀναιρέσει δ᾽ ἄντικρυς. καὶ ὀλέθρῳ τῶν ἀρίστων, οἵ 
μὲν ἐγκαταληφϑέντες ἀπέϑεησκον, ὧν ἦν καὶ ὃ πατὴρ 
Κράσσου καὶ ὁ adelmds, αὐτὸς. δὲ νέος ὧν. παυτάπασι 

2010 μὲν αὐτέλα δεινὸν ἐξέφυγε, πάντη δὲ περιβαλλόμε-- 
γον. ἑαυτὸν πκίσϑακόμενος καὶ κυνηγετούμενον ὑπὸ τῶν 
τυράνκων τρεῖς φίλους ἀναλαβὼν καὶ ϑεράποντας δέκα, 
τάχει .δ' ὑπεφρβάλλοντι: χρησάμενος. εἰς ‘Tfnabau ἔφυγε, 
γεγονῶὼβ πάλαν: ἀετρασηψοῦντος τοῦ πατρὸς. αὐτόϑι. καὶ 

2 φίλους. ποποιημένορ. Εὐρὼν dt πάντας περιδεεῖθ᾽ καὶ, 
τὴν ὠμότητα τὴν Μαρίον κωϑδάπερ: ἐφεσηῶτος αὐτοῖρ. 
τρέμοντας, οὐδενὶ γενέσϑαι φεωιερὸρ ἐθάῤφησεν, aid εἰφῦ 45 
ἀγροὺς: ἐμβαλὼν, παραλίους, Θύνβώυ Πωμακοὰ σπή-- 
λαιον ἔχοντας ' εὐμέγεϑθιδρ, ἔκφυψεν ὁχυτόν. Πρὸς δὲ τὸν. 

30 Οὐΐβιαν ἔπεμψεαι ἕνα δοῦλον. ἀπρπειρώμενος; ἤδη καὶ. 
τῶν ἐφαδίων ἐπιλιπόντων. Ὁ δὲ Οὐΐβιος ἀκούσας ἤσϑη 
τε σωξομένῳ καὶ πυϑόμενας τὸ πλῆϑος τῶν σὺν αὐτῷ 
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net τὸν τόπον αὐτὸς phy οὐκ ἦλθεν alg Byer, τὸν δὲ τῶν 
yaetor ἐπίτροπον προσαγαγὼν ἐγγὺς ἐκέλευσε. καϑ' 
ἡμόραν δεῖπιον. παποιημένον κομέξειν, καὶ τιϑέντα παρὰ 
τὴν πέτραν ἀπέρχεσθαι σιωπῇ καὶ μὴ πολυπραγμονεῖψ 
μηδ᾽ ἐξετάξειν, προειπὼν πολυπραγμονοῦντι ϑάνατον, 5 
συμπφάντοντε δὲ σοῦτο πιστῶς ἐλευϑερία. Τὸ δὲ απή--: 
λαιὸν οὐκ ἄπωϑον μέν ἐστι ϑαλάσσης, πρημνοὶ δὲ περὶ 
αὐτὸ συμφερόμενοι λεπτὴν καὺ ἀσαφῆ παραπέμπουσι 
λαύραν ἄγουσαι εἴσω, παρελθόντι, δ᾽ ὥψος τὸ Saupe 
στὸν ἀναπέπταται καὶ ner εὖρος ἔχει xddwoug δὲ ἀλ- 10. 
λήλων ἁμοιγομένους μεγάλαις περιφδρείψιςο. Aporgel δ᾽ 

ours ὅϑατος οὔτε: pares, ἀλλὰ πηγὴ μὲν ἡδέστου μάμα-- 

tog ὑπορφεῖ παρὴ, τὸν κρημνόν, αὐτοφυεῖς. δὸ ξωχμοὶ 
τῆς πέτρας ἢ: μάλιστα περιπίπεϑι τὸ φῶς ἔξωϑει ὑπο-. 
λαμβάνουσι, καὶ καυναλάμπεναι: ἡμέρας. τὸ χωφέοαν. Ὁ δ᾽ 11 
ἐντὸς ἀὴρ. ἀστάλακτος καὶ καϑαρύᾳ, πυκνυότηκι τῆς πέ- 
τοῦς τὸ νοσερὸν καὶ ἀποτημόμδονον so τὴν πηγὴν ἐκ-- 
πιδξούσης. 

V. Evsciia διατρίβοντι τῷ Κράσσῳ τὰ ἐπιτήδεια 
καϑ' ἡμέραν' ἐφοίτα κομίξων ὁ ἄνϑρωπος, αὐτὸς μὲν 20 
οὐχ ὁρῶν ἐκείνους. οὐδὲ. γινώσχρομι, ὑπὶ ἐκείνων δὲ xa- 
ϑορώμενος εἰδότων καὶ παραφυλακτόνπων TOM καιρόν. 
Ἦν δ᾽ ἄφϑονα καὶ πρὸς ἡδονήν, οὐ μόνου ̓χφείαν», ποιού- 
μδνα τὰ πρὸς τὸ δεῖπνον. Ἐγνώκει γὰρ ὁ' Οὐΐβιορ ἁπά- 
σῃ φιλοφροσύτῃ ϑεραπεύειν τὸν Κράσσον, @ γε καὶ τὸ 36 
τῆς ὥρας ἐν νῷ λαβεῖν ἐπῆλθεν, ὡς παντάπασι. ψεανίαρ 
ein wok τι, χαὶ ταῖς «ad ἡλικέαν ἡδοναῖς αὐτοῦ χαρι-- 
Ordo, ἀπεὶ τήν ys χρεόαν ἀναγχαίως μᾶδλον ἢ προϑύ- 
uns σπουργαῦντος εἶναι. Avo δὴ ϑεραπαινέδαρ εὐπρε- 
πεῖδ ἀναλαβὼν ἐβάδιζεν ἐπὶ τὴν ϑάλασσαν. Rg δ' ἠλϑιν 80 
ἐπὶ τὸν» τόπον͵ δείξας τὴν ἄνοδον ἐκέλευεν. εἴσω πορεύ- 
ἐσϑαι. καὶ θαρρεῖν. Οἱ δὲ περὶ τὸν Κράσσον ἰδόντες 
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προσερχομένας ἔδεισαν, μὴ καταφανὲς καὶ γνώριμον εἴη 
τὸ rater’ ἀνέκρινον οὖν αὐτάς, τέ βούλονται: καὶ τένες 

εἰσίν. Ὡς δ᾽ ἀπεχρέναντο δεδιδαγμέναι δεσπότην ξητεῖν 
ἐνταῦθα κρυπτόμενον, μαϑὼν ὁ Κράσσος τοῦ Οὐϊβίου. 

. 5 τὴν πρὸς αὐτὸν παιδιὰν καὶ φιλοφροσύνην. ἀνέλαβε ' πὰρ. 
παιδίσκας xed συνῆσαν αὐτῷ cov λοιπὸν᾽ χρόνον ὧν 
ἐδεῖδο podtivac: καὶ διαγγέλλουσαι OOS: τὸν Οὐΐβιον., ' 
Τούτων φησὶ τὴν ἑτέραν. non περοσβῦτεν᾽ οὖσαν ὁ. ὥαι-- 
νεσνϑέλλας ἰδεῖν αὐτός; καὶ πρλλάκυς ἀκοῦσαι μεμψημέ-. 

νης ταῦτα καὶ διεξιούσης, προϑύμως. 
VI. Ὁ δὲ Κράσσος ὀκτὼ μῆνας οὕτω διαγαγὼν weed 

διακλαπεές, ἅμα τῷ πυθέσθαι τὴν Κίννα τελευτὴν po- 
νερὸς γενόμενος, συνδραμόντων πρὸς αὐτὸν οὐκ ὀλίγων 
ἀνθρώπων, ἐπιλεξάμϑνος. διαχιλίους καὶ πεντακοσίους" 

15 ἐπήρχετο τὰς πόλεις" καὶ. ploy ys. διήρπασε. Μαλάκην., 
ὡς πολλοὶ “γεγράφασιν, αὐτὸν δέ; φασιν ἀρνεῖφϑαι καὶ 
διαμάχεσθαι πρὸς. τοὺς. λέγοντας. ‘Ex τούτου συναχα-- 
γὼν πλοῖα καὶ διαπεράσας εἰς Διβύην ἀφέκδτο πρὸς 
Μέτελλον Tov, ἔνδοξον ἄνδρα, συνειλοχύτα στρατιὰν 

1000% εὐκαταφϑόνητον. Οὐ πολὺν δὲ χρόναν ἐνγαῦϑα. 
παρέμεινεν, ἀλλὰ στασιώσαρ τῷ Μετέλλῳ πρὸς Σύλλαν. 
ἀπῆρε καὶ συνῆν ἐν τοῖς μάλιστα τιμώμενος. Ἐκεὶ δὲ 
διαβὰς ets Ἰταλίαν ὁ Συζλας πῴνταρ ἐβούλετο τοὺς σὺν. 

αὐτῷ νέους Eze. ἐκεργοὺς. «αὐ πρὸς ἄλληνιξλλον- ἔκατ-: 
96 te πρᾶξωνι, ἀποστελλόμενος sig Mupsovs: ἐπὶ 'στρακιᾶν, ὃ 
Κράσσος ‘eet φύλακας" "ἢ yee: πάροδορι ἦν παρὰ τοὺς 
πολεμέουρ.᾽ Εἰπόντος δὲ τοῦ Σύλλα Cov ἀρχῇ. sacced «φό «546 
doa πρὸς αὐτόν .,Δδωμί. σοι ψύλακας τὰν πατέρα, τὸ 
ἀδελφόν, τοὺς φέλους, TOUS συγψενεῖς; ὧν παρανόμως 

80 χαὶ ἀδίκως ἀναιφεϑένεων ἔργῳ μετέρχομαι αὺς φονεῖς," 
οὕτω παϑών τι καὶ παροξυνϑεὶς ὁ Κράσσος εὐθὺς ἐξῆλ-- 
8ε) καὶ διὰ τῶν πολεμίων ὠσάμενος εὐρώστως δύναμίν 
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τὸ συχνὴν ἤθροισε καὶ πρόϑυμον αὑτὸν ἐν τοῖς ἀγῶσι 
τῷ Σύλλᾳ παρεῖχεν. ‘An ἐκείνων δὲ τῶν πράξεων λέ- 
“γοῦσιν κὐτῷ πρῶτον ἐγγενέσθαι τὴν πρὸς Πομπήϊον 
ὑπὲρ δόξης. ἅμιλλαν καὶ φιλοτιμίαν. Ὁ γὰρ “Πὸμπήϊος 
"ἡλικίᾳ ἐξ λειπόμενος αὐτοῦ καὶ πατρὸς γεγομῶρ ἀδοξή- ὁ 

σώντος ἐν Ῥώμῃ καὶ μισηϑέντος ἔσχατον μῖσος ὑπὸ τῶν 
πολιτῶν, ἐν ἐκεένοις τοῖς πράγμασιν ἐξέλαμψε καὶ διε-- 
φάνη μέγας, ὥστε Σύλλαν, ἃ πρεσβυτέροις καὶ ἰσοτέμοις 
οὐ πάνυ πολλάκις παρεῖχεν, ὑπρξονίστασϑαι προυσιόν-- 
τος αὐτοῦ καὶ κεφαλὴν ἀποκαλύπτεσθϑαι καὶ πρησειπεῖν 10 
αὐτοκρἄτοβα. Ταῦτα 'διέκαιε καὶ παρώξυπε τὸν -Κράσ- 
‘cov οὐκ ἀλόγως ἐλασσούμενον. Ἐμπερρίας: τὸ γὰρ ἐνδεὴς 
ἦν καὶ τῶν πράξεων αὐτοῦ τὴν χάριν ἀφήρουν αἱ συγ- 
᾿γενεῖς κῆρες ἐπιφεθόμεναι, φιλοκέρδεια καὶ μικρολογία. 
“Kai γὰρ πόλιν Ὀμβρικὴν Τρυδερτέαν ἑλὼν ἔδοξε πλεῖ- κα 
στα τῶν χρημάτων σφετευσίσασθαι; καὶ διεβλήθη πρὸς 
Σύλλαν. "AMX tv γε τῷ' περὶ τὴν Ῥώμην ἀγῶνι πάντων 
γενομένῳ μεγίστῳ καὶ τελευταίῳ Σύλλας μὲν ἡττήθη, 
τῶν κατ᾽ αὐτὸν ὠσϑέντων «αὶ συντριβέντων, Koae- 
δος δὲ τὸ δεξιὸν κέρας ἔχων ἐνίκησα καὶ μέχφι νυ- 
κτὸς διώξας τοὺς πολεμίουρ ἔπεμψε πρὸς Σύλλαν, δεῖ- 

πνον αἰτῶν τοῖς στρατιώταις παὶ τὸ κατόρθωμαιρφάξων. 
Ἐν δὲ ταῖς προγραφαῖς καὶ δημεύσεσε πάλιν. κακῶς 
ἤκουσεν, ὠνούμενός τὸ τιμῆς βραχείας μεγάλα πράγματα 
καὶ δωρεὰς αἰτῶν. Ἐν δὲ Βρδτείοις λέγεται καὶ προ-- 95 
“γράψαι rive οὐ Σύλλα κελεύσαντος, ἀλλ᾽ ἐπὶ Ronee 
᾿σμῷ, δι᾽ ὃ καὶ Σύλλαν καταγνόντα πρὸς μηϑὲν ἔτι χρῆ- 
᾿σϑαι δημόσιον αὐτῷ. Καίτοι δευνότατος ἦν Κράσσος 
πάντας ἀνθρώπους κολακείᾳ κατεργάσασθαι, πνάλεν δ᾽ 
ἀὐτὸς ὑπὸ πάντων διὰ κολακϑέας εὐάλωτος. Ἴδιον 0880 
κἀκεῖνο περὶ αὐτοῦ λέγεται. φιλοκερδόστατον & OTe μά- 
λιστα μισεῖν καὶ λοιδορεῖν τοὺς ὁμοίους. 
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Vil. Ἠνία δὲ Πομπήϊος αὐτὸν εὐημερῶν ἐν ἡγεμο-- 
νέαις καὶ “πρὶν ἢ ῃ βουλῆς μεταλαβεῖν θριαμβεύων καὶ 
Μάγνος, ὅπερ ἐστὶ μέγας, ὑπὸ τῶν πολιτῶν ἀναψοφευ- 
ϑείς. Καίποτε καὶ φήσαντός τινος, ὡς Πομπήξος Μάγνος 

,δ πρόσεισι... γελάσας τῤφώτησεν, ὁπηλέκος. ᾿Απογνοὺς δὲ 
τοῖς πολεμικοῖς ἐξισώσασϑαι πρὸς ἐκεῖνον ὑπεδύετο τὴν 
πολιτείαν, σπουδαῖς καὶ συνηγορίαις καὶ δανεισμοῖς καὶ 

τῷ συμπαραγγέλλειν' καὶ συνεξετάξεσθϑαι τοῖς δεομένοις 

τι τοῦ δήμου κτώμενος δύναμιν ἀντέπαλον καὶ δόξαν ἢ 

10 Πομπήϊος εἶχεν ἀπὸ πόλλῶν καὶ μεγάλων στρατειῶν. 
Καὶ πρᾶγμα συνέβαενεν αὐτοῖς ἴδιον. Μεῖξον γὰρ ἣν 
ἀπόντος ὄνομα τοῦ Πομπηΐου καὶ κράτος ἐν τῇ πόλει 
διὰ τὰς στρατείας" παρὼν δὲ πολλάκις ἠλαττοῦτο τοῦ 
Κράσαου, διὰ τὸν ὄγκον καὶ τὸ πρόσχημα τοῦ βίου φεύ- 

15 pay τὰ πλήθη καὶ ἀναδυόμενος ἐξ ἀγορᾶς καὶ τῶν δεο-- 
μένων. ὀλέγοις καὶ μὴ πάνυ προϑύμως βοηϑῶν, ὡς ἀ- 
κμαιοτέραν ἔχοι τὴν δύναμιν ὑπὲρ αὑτοῦ χρώμενος. Ὁ 
δὲ Κράσσος ἐνδελεχὲς τὸ χρήσιμον ἔχων καὶ σπάνιος 
οὐκ ὧν οὐδὲ δυσπρόσοδος, ἀλλ᾽ ἐν μέσαις ἀεὶ ταῖς σπου-- 

20 dats ἀναστρεφόμενος, τῷ κοινῷ καὶ φιλανθρώπῳ σπεριε-- 
γένετο τῆς ἐκείνου σεμνότητος. Σώματος δὲ ἀξίωμα καὶ 
λόγου πειθὼ καὶ προσώπου χάριν ἀγωγὸν ἀμφοτέροις 
ὁμοέως προσεῖναν λέγουσιν. Οὐ μέντοι πρὸς ἔχϑραν τι- 547 
νὰ τὸν Κράσσον ἢ κακόνοιαν. ἐξήνεγχεν οὗτος. ὁ ξῆλος, 

46 ἀλλὰ καὶ Πομπηΐῳ καὶ Καίσαρι τιμωμένοις μὲν ὑπὲρ 

αὐτὸν ἤχϑετο, τῇ δὲ φιλοτιμέᾳ ταύτῃ δυσμένειαν ἤ.κα-- 
κοήϑειαν οὐ συνῆπτε" καίτοι Καῖσαρ. ὑπὸ λῃστῶν ἁλοὺς 
ἐν “Agia καὶ φρουρούμενος ἀνεβόησεν" «Πλίκης, ὦ 
Κράσσε, χαρᾶς ἀπολαύσεις πυϑόμενος τὴν ἐμὴν ἅλωσιν." 

30 AAX ὕστερόν γε φιλικῶς ἀλλήλοις προσεφέροντο᾽ καί 
ποτε τῷ Καίσαρι μέλλοντι μὲν εἰς Ἰβηρίαν ἐξιέναι στρα-- 
τηγῷ., χρήματα δ᾽ οὐκ ἔχοντι τῶν δανειστῶν ἐπιπεσόν-- 
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τῶν καὶ τῆς παρασκευῆς ἐπιλαμβανομένων ὁ Κράσσος 
οὐ περιεῖδεν, ἀλλ ἀπήλλαξεν ὑποθεὶς αὑτὸν ἔγγυον 
τριόκοντα καὶ ὀκτωκοσέων ταλώντων. Καθόλου δὲ τῆς 
Ῥώμης εἰς τρεῖς νενεμημένης δυνάμεις, τὴν Πομπηΐου, 
τὴν Καέσαρος, τὴν Κράσσου (Κάτωνος γὰρ ἡ δόξα μεέ- 6 
tov ἦν τῆς δυνάμεως καὶ τὸ ϑαυμαξόμενον πλέον ἴσχυ-- 
ἐν). ἡ μὲν ἔμφρων καὶ καϑεστῶσα μερὶς ἐν τῇ πόλει 
Πομπήϊον ἐθεράπευε, τὸ δ᾽ ὀξὺ xal φερόμενον μετ εὐ-- 
χερείας ταῖς Καίσαρος ἐλπίσιν ἐπηκολούθει, Κράσσος 
δὲ μέσος ὧν ἀμφοτέραις ἐχρῆτο, καὶ πλείστας μεταβολὰς 10 
ἐν τῇ πολιτείᾳ μεταβαλλόμενος οὔτε φέλος ἦν βέβαιος 
οὔτε ἀνήκεστος ἐχϑρός, ἀλλὰ ῥαδίως καὶ χάριτος καὶ 
ὀργῆς ἐξέπιπτεν ὑπὸ τοῦ συμφέροντος. ὥστε πολλάκις 
μὲν ἀνθρώπων, πολλάκις δὲ νόμων ἐν ὀλίγῳ φανῆναι 
τῶν αὐτῶν συνήγορος καὶ ἀντίδικος. Ἴσχυε δὲ καὶ χά-- 15 
girs καὶ φύβῳ, φόβῳ δ᾽ οὐκ ἔλαττον. Ὁ γοῦν πλεῖστα 
πράγματα παρασχὼν τοῖς xa? αὑτὸν ἄρχουσι καὶ δη- 
μαγωγοῖς, Σικέννιος, πρὸς τὸν εἰπόντα, τί δὴ μόνον οὐ 
σπαράττει τὸν Κράσσον, ἀλλὰ παρέησι. χόρτον αὐτὸν 
ἔχειν ἔφησεν ἐπὶ τοῦ κέρατος. Εἰώϑεισαν δὲ Ῥωμαῖοι 20 
τὸν κυρέττοντα τῶν βοῶν ὑπὲρ τοῦ φυλάττεσϑαι τοὺς 
ἐντυγχάνοντας χόρτῳ περιελίσσειν τὸ κέρας. 

VII. Ἢ δὲ τῶν μονομάχων ἐπανάστασις καὶ λεηλα-- 

σία τῆς Ἰταλίας, ἣν ol πολλοὶ Σ'παρτάκειον πόλεμον ὀνο-- 
μάξουσιν, ἀρχὴν ἔλαβεν ἐκ τοιχύυτὴς αὐτέας. Δέντλου 25 
τινὸς Βατιάτου μονομάχους ἐν Καπύῃ τρέφοντος, ὧν οἵ 
πολλοὶ Γαλάται καὶ Θρᾷκες ἦσαν, ἐξ αἰτιῶν οὐ πονη- 
ρῶν, ἀλλ ἀδικίᾳ τοῦ πριαμένου συνειρχϑέντες ὑπ᾽ 
ἀνάγκης ἐπὶ τῷ μονομαχεῖν, ἐβουλεύσαντο μὲν διακό-- 
όιοι φεύγειν, γενομένης δὲ μηνύσεως of προαισϑόμενοι 80 
καὶ φϑάσαντες ὀγδοήκοντα δυεῖν δέοντες ἔκ τινος ὀπτα-- 
νείου κοπίδας ἀράμενοι καὶ ὀβελέσκους ἐξεπήδησαν, 
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ἐντυχόντες: δὲ κατὰ τὴν ὁδὸν ἁμάξαιᾳβ ὅπλα κομιξούσαις 
μονομάχων εἰς ἑτέραν. πόλιν ἀφήρπασαν. καὶ ὡπλέσαντο" 
«αὶ τόπον τινὰ καρτερὸὰ καταλαβόμτες ἡγεμόνας εἴλον-- 
τὸ τρεῖς, ὧν πρῶτορ ἦν, Σπάφτακος, ἀνὴρ Θρᾷδξ τοῦ No- 

5 μαδικοῦ γένους, οὐ μύνον φρόνημα μέγα καὶ ῥώμην 
ἔχων, ἀλλὰ καὶ συνέσει καὺ πῤράτητι τῆρ τύχης. ἀμείνων 
καὶ τοῦ γένους Ἑλληνικώτερος. Τούτῳ δὲ λέγρυδιν, ὅτε 
πρῶτον εἰς Ῥώμην ὥνιος ἤχϑη; δράκοντα κοιμωμένῳ 
πδριπδπλεγμένον φανῆναι περὶ τὸ πρόσωπον, ἡ γυνὴ δ᾽ 

10 ὁμόφυλος οὖσα τοῦ Σ᾽ χαρτάκου, μαντικὴ δὲ καὶ κάτοχος 
τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον ἀργιαδμοῖς, ἔφραξε τὸ σημεῖον 
δἶναι μεγάλης καὶ φοβερᾶς περὶ αὐτὸν εἰς ἀτυχὲς τέλος 
ἐσομένης δυνάμεως" 4 καὶ τότε συνῆν αὐτῷ καὶ συνέ- 
φευγε. 

15 IX. Kai πρῶτον ee τοὺς ἐκ Καπύης ἐλθόντας ὡσά- 
μδνοι καὶ πολλῶν ὅπλων ἐπιλαβόμενοι πολεμιστηρέων | 
ἄσμενοι ταῦτα μδτελάμβανον, ἀπορρέψαντες ὡς ἅτιμα 
καὶ βάρβαρα τὰ τῶν μονομάχων᾽ ἔπειτα Κλωδέου στρα- 
τηγοῦ μετὰ τρισχολέων _meupdevros ἐκ Ῥώμης καὶ xo- 

40 λιορκοῦντος αὐτοὺς ἐν ὄρει μίαν ἔχοντι καὶ χαλεπὴν καὶ 
στενὴν ἄνοδὸν, ἣν ὁ Κλώδιος ἐφρούρει, τὰ δ᾽ ἄλλαδ48 
κρημνοὺς ἀποτόμους καὶ λισσάδας, ἄμπελον δὲ πολλὴν 
ἀγρίαν ἐπιπολῆς πεφυκυῖαν, ἔτεμνον τῶν κλημάτων τὰ 
χρήσιμα, καὶ συμπλέχοντερ ἐξ αὐτῶν κλιμακέδαρ evro- 

25 νους καὶ βαϑείας, ὥστ᾽ -ἄνωϑεν ἀνηρτημένας παρὰ τὸ 
κρημνῶδες ἄπτεσϑαι τῶν ἐπιπέδων, κατέβαινον ἀσφα- 
λῶς δί αὐτῶν πλὴν ἑνός. Οὗτος δὲ τῶν ὅπλων ἕνεκα 
μείνας, ἐπεὶ κατέβησαν, ἠφέει κάτω, τὰ ὅπλα χρὴ βαλὼν 
ὥπαντα τελευταῖος ἀπεσώξετο καὶ αὐτός. Ταῦϊ ἠγνόουν 

80 of‘ Ῥωμαζου" διὸ καὶ περιελϑόντες αὐτοὺς ἐξέπληξαν τῷ 

αἰφνιδέῳ, καὶ φυγῆς γενομένης ἔλαβον τὸ στρατόπεδον. 
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Καὶ προσεγένοντο πολλοὶ τῶν αὐτόὄϑι βοτήρων καὶ ποι-- 
μένων αὐτοῖς, πλῆκται καὶ ποδώκεις ἄνδρες, ὧν τοὺς 
μὲν ὥπλιξον, τοῖς δὲ προδρόμοις καὶ ψιλοῖς ἐχρῶντο. 
Δεύτερος ἐκπέμπεται πρὸς αὐτοὺς στρατηγὸς Πούπλιος 
Βαρῖνος, οὗ πρῶτα μὲν ὑποστρατηγόν τινα Φούριον 5 
ἔχοντα δισχιλίους στρατιώτας ἐτρέψαντο συμβαλόντες" 
ἔπειτα σύμβουλον αὐτῷ καὶ συνάρχοντα Κοσσίνιον 

᾿ ἀποσταλέντα μετὰ πολλῆς δυνάμεως ἐπιτηρήσας ὁ Σπάρ-- 
taxog λουόμενον περὶ Σαλένας μικρὸν ἐδέησε συναρ-- 
πάσαι. Χαλεπῶς δὲ καὶ μόλις ἐκφυγόντος εὐθὺς μὲν 10 
ἐκράτησε τῆς ἀποσκευῆς, ἐκ ποδὸς δὲ κατέχων καὶ διώ- 
κῶν φόνῳ πολλῷ τὸ στρατόπεδον εἷλεν. Ἔπεσε δὲ καὶ 
Κοσσένιος. Αὐτὸν δὲ τὸν στρατηγὸν ἄλλαις μάχαις πολ- 
λαῖς καταγωνισάμενος, τέλος δὲ τούς τὸ ῥαβδούχους καὶ 
τὸν ἵππον αὐτοῦ λαβών, ἤδη μὲν μέγας καὶ φοβερὸς ἦν, 16 
ἐφφόνει δὲ τὰ εἰκότα, καὶ μὴ προσδοκῶν ὑπερβαλέσϑαι 
τὴν Ῥωμαίων δύναμιν ἦγεν ἐπὶ τὰς "άλπεις τὸν στρατόν, 
οἰόμενος δεῦν ὑπερβαλόντας αὐτὰς ἐπὶ τὰ οἰκεῖα χω- 
ρεῖν, τοὺς μὲν εἰς Θράκην, τοὺς δ᾽ εἰς Γαλατίαν. Οἱ δὲ 
πλήϑει τε ὄντες ἰσχυροὶ καὶ μέγα φρονοῦντες οὐχ ὑπή-- A 
κουον, ἀλλ ἐπόρϑουν ἐπιπορευόμενοι τὴν Ἰταλίαν. Οὐκ-- 
ἐξ οὖν τὸ παρ᾽ ἀξίαν καὶ τὸ αἰσχρὸν ἠνώχλει τῆς ἀπο-- 
στάσεως τὴν σύγκλητον, ἀλλὰ δὴ διὰ φόβον τε καὶ 

᾿ χένδυνον ὡς πρὸς ἕνα τῶν δυσκολωτάτων πολέμων καὶ 
μεγίστων ἀμφοτέρους ἐξέπεμπον τοὺς ὑπάτους. Ὧν 36 
Γέλλιος μὲν τὸ Γερμανικὸν ὕβρει καὶ φρονήματι τῶν 

| Σπαρτακείων ἀποσχισϑὲν ἐξαέφνης ἐμπεσὼν ἅπαν διέ- 
φϑειρε, Δέντλου δὲ τὸν Σπάρτακον μεγάλοις στρατο- 
πέδοις περιλαβόντος ὁρμήσας ὁμόσε καὶ μάχην συνάψας 
ἐκράτησε μὲν τῶν πρεσβευτῶν, ἔλαβε δὲ τὴν ἀποσκευὴν 80 
ἅπασαν. QHovuéva δ᾽ αὐτῷ πρὸς τὰς “AAnets Κάσσιος 
6 τῆς περὶ Πάδον Γαλατίας στρατηγὸς ἔχων μυρέους 

PLUT. VIT. III. 4 
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ἀπηντησε" καὶ γενομένης μάχης κρατηϑεὶς καὶ πολλοὺς 
ἀποβαλὼν μόλις αὐτὸς ἐξέφυγε. 

X. Ταῦϑ' ἡ βουλὴ πυϑομένη τοὺς μὲν ὑπάτους πρὸς 
ὀργὴν ἐκέλευσεν ἡσυχίαν ἄγειν, Κράσσον δὲ τοῦ πολέ- 

5 μου στρατηγὸν εἵλετο" καὶ πολλοὶ διὰ δόξαν αὐτῷ καὶ 
φιλίαν συνεστράτευον τῶν ἐπιφανῶν. Αὐτὸς μὲν οὖν 
ὑπέμεινε πρὸ τῆς Πικηνέδος ὡς τὸν Σπάρτακον ἐκεῖ 
φερόμενον δεξόμενος, Μόμμιον δὲ πρεσβευτὴν ἄγοντα 
δύο τάγματα κύκλῳ περιέπεμψεν ἔπεσϑαι κελεύσας τοῖς 

ιοπολεμίοις, συμπλέκεσθαι δὲ μὴ μηδὲ ἁψιμαχεῖν. Ὁ δ᾽ 
ἅμα τῷ πρῶτον ἐπὶ ἐλπίδος γενέσϑαι μάχην θέμενος 
ἡττήϑη᾽ καὶ πολλοὶ μὲν ἔπεσον, πολλοὶ δὲ ἄνευ τῶν 
ὅπλων φεύγοντες ἐσώϑησαν. Ὁ δὲ Κράσσος αὐτόν τὸ 
τὸν Μόμμιον ἐδέξατο τραχέως, καὶ τοὺς στρατιώτας ὁπλέ- 

15 fav αὖϑις ἐγγυητὰς ἥτει τῶν ὅπλων, ὅτι φυλάξουσι, 
πεντακοσίους δὲ τοὺς πρώτους, καὶ μάλιστα τοὺς τρέ- 
σαντας, sig πεντήκοντα διανείμας δεκάδας ἀφ᾽ ἑκάστης 
ἀπέκτεινεν ἕνα τὸν κλήρῳ λαχόντα, πάτριόν τι τοῦτο 
διὰ πολλῶν χρόνων κόλασμα τοῖς στρατιώταις ἐπαγα-- 

90 γών. Καὶ γὰρ αἰσχύνη τοῦ ϑανάτου τῷ τρόπῳ πρόσεστι, 
καὶ δρᾶται πολλὰ φρικώδη καὶ σκυϑρωπὰ περὶ τὴν κό- 
λασιν ἁπάντων ϑεωμένων. Οὕτω δ᾽ ἐπιστρέψας τοὺς 549 
ἄνδρας ἦγεν ἐπὶ τοὺς πολεμέους. Ὁ δὲ Σπάρτακος ὑπεξ--, 
ἐχώρει διὰ Μευκανέας εἰς τὴν ϑάλασσαν᾽ ἐν δὲ πορϑμῷ 

46 λῃστρίσι Κιλίσσαις ἐπιτυχὼν ὥρμησεν ἅψασθαι Σικε-- 
λίας καὶ δισχιλίους ἄνδρας ἐμβαλὼν εἰς τὴν νῆσον αὖϑις 
ἐκξωπυρῆσαι τὸν δουλικὸν ἐκεῖ πόλεμον, οὕπω πολὺν 
χρόνον ἀπεσβηκότα καὶ μικρῶν πάλιν ὑπεκκαυμάτων 
δεόμενον. Ὁμολογήσαντες δὲ of Κίλικες αὐτῷ καὶ δῶρα 

80 λαβόντες ἐξηπάτησαν καὶ ἀπέπλευσαν. Οὕτω δὴ πάλιν 
ἀπὸ ϑαλάσσης ἀναξεύξας ἐκάϑισε τὸν στρατὸν εἰς τὴν 
Ῥηγένων χερρόνησον. Ἐπελθὼν δ᾽ ὁ Κράσσος, καὶ τοῦ 
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τόπου τὴν φύσιν ὁρῶν ὑφηγουμένην τὸ δέον, ὥρμησεν 
ἀποτειχέσαι τὸν ἰσϑμόν͵ ὦ αμα καὶ τὴν σχολὴν τῶν στρα- 
τιωτῶν ὑφαιρῶν καὶ τὴν εὐπορίαντ τῶν πολεμέων. Μέγα 
μὲν οὖν ἦν καὶ χαλεπὸν τὸ ἔργον, ἤνυσε δὲ καὶ κατειρ-- 
γάσατο παρὰ δόξαν ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ, τάφρον ἐμβαλὼν ἐκ 
ϑαλάσσης εἰς ϑάλασσαν διὰ τοῦ αὐχένος σταδέων τρια-- 

κοσέων, εὖρος δὲ χαὶ βάϑος ἴσον πεντεκαίδεκα ποδῶν" 
ὑπὲρ δὲ τῆς τάφρου τεῖχος ἔστησεν ὕψει καὶ ῥώμῃ ϑαυ- 
μαστόν. Ὧν ὁ Σπάρτακος. ἠμέλει χαὶ κατεφρόνει τὸ 
πρῶτον ὡς δὲ τῆς λείας ἐπιλειπούσης προϊέναι βουλό-10 
μενος συνεῖδε τὸν ἀποτειχισμὸν καὶ λαμβάνειν οὐδὲν ἦν 
ἐκ τῆς χερρονήσου, νύχτα νιφετώδη καὶ πνεῦμά τι χευ- 
μέριον παραφυλάξας ἔχωσε τῆς τάφρου μέρος οὐ πολὺ 
γῇ καὶ ὕλῃ καὶ κλάδοις δένδρων, ὥστε τῆς στρατιᾶς 
περαιῶσαι τὸ τρέτον. 19 

ΧΙ. Ἐφοβήϑη μὲν οὖν ὁ Κράσσος, μὴ λάβοι τις ὁρμὴ 
τὸν Σπάρτακον ἐπὶ τὴν Ῥώμην ἐλαύνειν, ἐθάρρησε δὲ 
πολλῶν ἐκ διαφορᾶς ἀποστάντων αὐτοῦ καὶ στρατοπε- 
δευσαμένων καϑ' αὑτοὺς ἐπὶ Asvuavidog λίμνης, ἣν 
φασι τρέπεσϑαι διὰ χρόνου γινομένην γλυκεῖαν καὶ αὖ-- 30 
Sig ἁλμυρὰν καὶ ἄποτον. Τούτοις ἐπελθὼν ὁ Κράσσος 
ἐξέωσε μὲν ἀπὸ τῆς λίμνης, ἀφῃρέϑη δὲ τὸν φόνον καὶ 
τὴν δίωξιν αὐτῶν ἐπιφανέντος ὀξέως τοῦ Σπαρτάκου 
καὶ τὴν φυγὴν ἐπιστήσαντος. Γεγραφὼς δὲ τῇ βουλῇ 
πρότερον, ὡς χρὴ καὶ Δούχουλλον ἐκ Θράκης καλεῖν 26 
καὶ Πομπήϊον ἐξ Ἰβηρίας, μετεδνόει, καὶ πρὶν ἥκειν ἐκεί- 
voug ἔσπευδε διαπράξασϑαι τὸν πόλεμον, εἰδὼς ὅτι τοῦ 
προσγενομένου καὶ βοηϑήσαντορ, οὐκ αὐτοῦ τὸ κατόρ-- 
Popa δόξει. Πρῶτον μὲν οὖν διαγνοὺς τοῖς ἀφεστῶσι 
καὶ κατ ἰδίαν στρατευομένοις, ὧν ἀφηγοῦντο Tatos 30 
Κανγνέκιος καὶ Κάστος, ἐπιϑέσϑαι, λόφον τινὰ προκατα-- 
ληψομένους ἄνδρας ἑξακισχιλέους μων. λανϑάνειν 

* 

wt 
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πειρᾶσϑαι κελεύσας. Οἵ δ᾽ ἐπειρῶντο μὲν τὴν αἴσϑησιν 
ἀποκρύπτειν τὰ κράνη καταμπέχοντες, ὀφϑέντες δ᾽ ὑπὸ 
δυεῖν γυναικῶν προϑυομένων τοῖς πολεμέοις ἐκινδύνευ-- 
σαν, εἰ μὴ Κράσσος ὀξέως ἐπιφανεὶς μάχην Pero πασῶν 

δ καρτερωτάτην, ἐν ἡ τριακοσίους ἐπὶ δισχιλίοις καὶ μυ-- 
ρίοις καταβαλὼν δύο μόνους EvEs κατὰ νώτου τετρω-- 
‘wévovg, οἱ δ᾽ ἄλλοι πάντες ἑστῶτες ἐν τάξει καὶ μαχό-- 
μενοι τοῖς Ῥωμαίοις ἀπόϑθανον. Σπαρτάκῳ δὲ μετὰ τὴν 
τούτων ἧτταν ἀναχωροῦντι πρὸς τὰ ὕρη τὰ Πετηλῖνα 

10 Κόϊντος τῶν περὶ Κράσσον ἡγεμόνων καὶ Σικρώφας τα- 
μέας ἐξαπτόμενοι παρηκολούϑουν. Ἐπισερέψαντος δὲ 
γίνεται φυγὴ μεγάλη τῶν Ῥωμαίων͵ καὶ μόλις τρωϑέντα 
τὸν ταμίαν ἁρπάσαντες ἀπεσώϑησαν. Τοῦτο τὸν Σπάρ-- 
ταχον ἀπώλεσε τὸ κατόρϑωμα, φρονήματος ἐπιγενομένου 

ὅτοῖς δραπέταις. Οὐκέτι γὰρ ἠξίουν φυγομαχεῖν οὐδ᾽ 
ἐπείθοντο τοῖς ἄρχουσιν. ἀλλ᾽ ἤδη xa ὁδὸν ὄντας ἐν 
τοῖς ὅπλοις περισχόντες ἠνάγκασαν αὖϑις ὀπίσω διὰ τῆς 
Asvunaviag ἄγειν ἐπὶ τοὺς Ρωμαίους, εἰς ταὐτὸ τῷ Κράσ-- 
σῳ σπεύδοντες. Ἤδη γὰρ ὁ Πομπήϊος προσιὼν ἀπηγ-- 550 

40 γέλλετο᾽ καὶ δὴ ἀρχαιρεσιάξοντες ἦσαν οὐκ ὀλίγοι τὴν 
νίκην ἐκείνῳ τοῦ πολέμου προσήκειν" ἐλθόντα yao εὐ-- 
ϑὺς μαχεῖσϑαι καὶ καταλύσειν τὸν πόλεμον. Ἐπειγόμε-- . 
νος οὖν διαγωνέσασϑαι καὶ παραστρατοπεδεύσας τοῖς 

πολεμίοις ὥρυττε τάφρον, πρὸς ἣν ἐχπηδῶντες of δοῦ- 
25 λοι προσεμάχοντο τοῖς ἐργαζομένοις. ᾿Αεὶ δὲ πλειόνων 

ἑκατέρωϑεν ἐκβοηϑούντων ὁρῶν τὴν ἀνάγκην ὁ Σπάρ- 
τακος ἅπαν παρέταξε τὸ στράτευμα. Καὶ πρῶτον μὲν 
τοῦ ἵππου προσαχϑέντος αὐτῷ σπασάμενος τὸ ξίφος καὶ 
εἰπών. ὅτι νικῶν μὲν ἔχοι πολλοὺς ἵππους καὶ καλοὺς 

δοτῶν πολεμίων, ἡττώμενος δὲ οὐ δεῖται, κατέσφαξε τὸν 
ἵππον" ἔπειτα πρὸς Κράσσον αὐτὸν ὠϑούμενος διὰ 
πολλῶν ὅπλων καὶ τραυμάτων ἐκείνου μὲν οὐκ ἔτυχεν, 
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ἑκατοντάρχας δὲ δύο συμπεσόντας ἀνεῖλε. Τέλος δὲ 
φυγόντων τῶν περὶ αὐτόν, αὐτὸς ἑστὼς καὶ κυκλωϑ εὶς 
ὑπὸ πολλῶν ἀμυνόμενος κατεκόπη. Κράσσου δὲ τῇ τύχῃ 
χρησαμένου καὶ στρατηγήσαντος ἄριστα καὶ τὸ σῶμα τῷ 
κινδύνῳ παρασχόντος, ὅμως οὐ διέφυγε τὸ κατόρϑωμα 5 
τὴν Πομπηΐου δόξαν. Οἱ γὰρ διαϊφυγόντες ἐμτ)πεσόν-- 
τες αὐτῷ διεφϑάρησαν, ὥστε καὶ γράψαι πρὸς τὴν σύγ-- 
κλητον, ὅτι μάχῃ μὲν τοὺς δραπέτας φανερᾷ Κράσσος 
Ψψενίχηκεν, αὐτὸς δὲ τοῦ πολέμου τὴν ῥίζαν ἀνήρηκε. 
Πομπήϊος μὲν οὖν ἀπὸ Σερτωρίου καὶ Ἰβηρίας ἐπιφα-10 
νῶς ἐθριάμβευσε, Κράσσος δὲ τὸν μὲν μέγαν ϑρέαμβον 
οὐδ᾽ αὐτὸς αἰτεῖν ἐπεχείρησεν, ἐδόκει δὲ καὶ τὸν πεζόν, 
ὀουαν δὲ καλούμενον, ἀγεννῶς καὶ παρ᾽ ἀξίαν ἐπὶ δου-- 
λεικῷ πολέμῳ ϑριαμβεῦσαι. Τί δ᾽ οὗτος ἐκείνου διαφέρει, 
καὶ περὶ τῆς κλήσεως, ἐν τῷ Μαρκέλλου Blo γέγραπται. 15 

᾿ς ΣΙ]. Μετὰ δὲ ταῦτα τοῦ Πομπηΐου αὐτόϑεν ἐπὶ τὴν 
ὑπατείαν καλουμένου, ἐλπίδας ἔχων ὁ Κράσσος συνάρ- 
ξειν ὅμως οὐκ ὥχνησε τοῦ Πομπηΐου δεηϑῆναι. ΖΔεξά- 
μενος δὲ τὴν χρείαν ἀσμένως ἐκεῖνος (ἐπεθύμει γὰρϑ 
ἁμῶς γέ πως ἀεὶ χάριτός τινος ὀφειλέτην λαβεῖν τὸν 0 
Κράσσον) ἐσπούδασε προϑύμως͵ καὶ τέλος εἶπεν ἐκκλη-- 
διάξων, ὡς οὐκ ἐλάττονα περὶ τοῦ συνάρχοντος ἕξει χά- 
ρεν ἢ περὶ τῆς ἀρχῆς. Οὐ μὴν ἔμειναν ἐπὶ ταύτης τῆς 
φιλοφροσύνης sig τὴν ἀρχὴν καταστάντες, ἀλλ᾽ ὀλίγου 
δεῖν περὶ πάντων διαφερόμενοι καὶ πάντα δυσκολαίνον-- 36 
τες ἀλλήλοις καὶ φιλονεικοῦντες ἀπολέτευτον καὶ ἄπρα- 
κτον αὑτοῖς τὴν ὑπατείαν ἐποέησαν, πλὴν ὅτι Κράσσος 
Ἡρακλεῖ μεγάλην ϑυσίαν ποιησάμενος εἱστίασε τὸν δῆ-- 
μον ἀπὸ μυρέων τραπεξῶν καὶ σῖτον ἐμέτρησεν εἰς τρί- 
μηνον. Ἤδη δὲ τῆς ἀρχῆς αὐτοῖς τελευτώσης ἔτυχον μὲν 80 
ἐχκλησιάξοντες, ἀνὴρ δέ τις οὐ τῶν ἐπιφανῶν, ἱππεὺς 
Ῥωμαίων, ἀγροῖκος δὲ τῷ βίῳ καὶ ἰδιώτης, Ὀνάτιος Av- 
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ρήλιος 9 ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα καὶ προσελϑὼν ὄψιν διη- 
γεῖτο κατὰ τοὺς ὕπνους αὐτῷ γενομένην. 5.0 γὰρ Ζεύς“ 
ἔφη οι φανεὶς προσέταξεν εἰς κοινὸν εἰπεῖν, ὅπως μὴ 
πρότερον περιΐδητε τοὺς ὑπάτους ἀποϑέσϑαι τὴν ἀρχὴν 

6 ἢ φέλους γενέσϑαι.“. Ταῦτα λέγοντος τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τοῦ δήμου διαλλάττεσθαι κελεύοντος ὁ μὲν Πομπήϊος 
ἡσυχέαν ἦγεν ἑστώς. ὁ δὲ Κράσσος ἐμβαλὼν τὴν δεξιὰν 
αὐτῷ πρότερος » Ovdev™ εἶπεν ,,0 ἄνδρες, οἶμαι. πολῖ-- 
ται, ταπεινὸν πράττειν οὐδ᾽ ἀνάξιον ἐμαυτοῦ καταρχό- 
μένος εὐνοίας καὶ φιλίας πρὸς Πομπήϊον, ὃν ὑμεῖς μήπω 
γενειῶντα Μέγαν ἀνηγορεύσατε καὶ μήπω μετέχοντε 
βουλῆς ἐψηφίσασϑε IolapBov.“ 
τ ΧΙ. Ἡ μὲν οὖν ὑπατεία τοῦ Κράσσου ταῦτ᾽ ἔσχεν 
ἄξια μνήμης, ἡ δὲ τιμητεία παντάπασιν ἀτελὴς καὶ 

15 ἄπρακτος αὐτῷ διῆλϑεν, οὔτε γὰρ βουλῆς ἐξέτασιν οὔϑ᾽ 
ἱππέων ἐπίσκεψιν οὔτ᾽ ἀποτέμησιν πολιτῶν ἐποιήσατο, 551 
καίτοι συνάρχοντα Ῥωμαίων ἔχοντι τὸν πρᾳότατον Aov- 
τάτιον Κάτλον. ᾿4λλά φασιν ἐπὶ δεινὸν ὁρμήσαντι τῷ 
“Κράσσῳ πολίτευμα καὶ βίαιον, “Αἴγυπτον ποιεῖν ὑποτε-- 

40 Aj Ῥωμαίοις, ἀντιβῆναι τὸν Κάτλον ἐρρωμένως ἐκ δὲ 
τούτου γενομένης διαφορᾶς ἑκόντας ἀποϑέσϑαι τὴν ἀρ-- 
χήν. Ἐν δὲ τοῖς περὶ Κατιλέναν πράγμασι μεγάλοις καὶ 
μικροῦ δεήσασιν ἀνατρέψαι τὴν Ῥώμην ἤψατο μέν τις 
ὑπόνοια τοῦ Κράσσου καὶ προσῆλϑεν ἄνϑρωπος ὀνομά-- 

a5fav ἀπὸ τῆς συνωμοσίας, οὐδεὶς δὲ ἐπίστευσεν. Ὅμως 
δ᾽ ὁ Κικέρων. ἔν τινι λόγῳ φανερὸς ἦν Κράσσῳ καὶ Kat- 
σαρι τὴν αἰτίαν προστριβόμενος. ᾽411᾽ οὗτος μὲν ὁ λόγος 
ἐξεδόϑη μετὰ τὴν ἀμφοῖν τελευτήν, ἐν δὲ τῷ Περὶ 
ὑπατείας ὁ Κικέρων νύκτωρ φησὶ τὸν Κράσσον agi- 

δοχέσϑαι πρὸς αὐτὸν ἐπιστολὴν κομέξοντα τὰ περὶ τὸν 
Κατιλίναν ἐξηγουμένην, ὡς ἤδη βεβαιοῦντα τὴν συνω-- 
μοσίαν. Ὁ δ᾽ οὖν Κράσσος ἀεὶ μὲν ἐμίσει τὸν Κικέρωνα 



ΚΡΆΣΣΟΣ. 55 

διὰ τοῦτο, τοῦ δὲ βλάπτειν ἀναφανδὸν ἐμποδὼν size 
τὸν υἱόν. Ὁ γὰρ Πόπλιος ὧν φιλολόγος καὶ φιλομαϑὴς 
ἐξήρτητο τοῦ Κικέρωνος, ὥστε καὶ συμμεταβαλεῖν αὐτῷ 
τὴν ἐσθῆτα. κρινομένῳ καὶ τοὺς ἄλλους νέους ταὐτὰ 
ποιοῦντας παρασχεῖν. Τέλος δὲ τὸν πατέρα πείσας φί-- ὅ 
λον ἐποέησεν. 

XIV. Ὁ δὲ Καῖσαρ ὡς ἐπανῆλθεν ἀπὸ τῆς ἐπαρχέας, 
παρασκευαξόμενος ὑπατείαν μετιέναι καὶ Κράσσον ὁρῶν 
καὶ Πομπήϊον αὖϑις ἐν διαφοραῖς πρὸς ἀλλήλουρ ὄντας, 
οὔτε ϑατέρου δεηϑεὶς ἐβούλετο λαβεῖν ἐχϑρὸν τὸν ἔτε--10 
ρον, οὔτε μηδετέρου συνεργοῦντος ἤλπιξε κατορθώσειν. 
Ἔπραττεν οὖν διαλλαψὰς αὐτοῖς προσκείμενος καὶ δι- 
δάσκων, ὡς καταλύοντες ἀλλήλους αὔξουσι Κικέρωνας 
καὶ Κάτλους καὶ Κάτωνας. ὧν οὐδεὶς λόγος, ἂν ἐκεῖνοι 
συνενεγκόντες εἰς ταὐτὸ τὰς φιλίας καὶ τὰς ἑταιρείας 15 
ἑνὶ κράτει καὶ μιᾷ γνώμῃ τὴν πόλιν ἄγωσι. Πείσας δὲ 
καὶ διαλλάξας συνήγαγε καὶ συνέστησεν ἐκ τῶν τριῶν 
ἐσχὺν ἄμαχον, 4 κατέλυσε Ῥωμαίων τὴν βουλὴν καὶ τὸν 
δῆμον, οὐκ ἐκείνους δί ἀλλήλων μείζονας, ἀλλὰ δὲ ἐκεί- 
νῶν ἑαυτὸν μέγιστον ἀπεργασάμενος. Εὐθὺς γὰρ «9-20 
ϑεὶς un’ ἀμφοτέρων ὕπατος ἀπεδεέχϑη λαμπρῶς. Ὑπα-- 
τεύοντι δ᾽ αὐτῷ [καλῶς] ψηφισάμενοι στρατευμάτων 
ἡγεμονίαν καὶ Γαλατίαν ἐγχειρίσαντες ὥσπερ εἰς ἀκρό- 
πολιν κατέστησαν͵ οἰόμενοι xa ἡσυχίαν νεμήσεσϑαι τὰ 
λοιπὰ πρὸς ἀλλήλους ἐκείνῳ βεβαιοῦντες ἣν ἔλαχεν ἀρ-- 96 
χήν. Πομπήϊος μὲν οὖν ὑπὸ φιλαρχίας ἀμέτρου ταῦτ᾽ 
ἔπραττε" τῶν δὲ Κράσσου νοσημάτων τὸ ἀρχαῖον ἡ φι- 
λοπλουτία καινὸν ἔρωτα προσλαβοῦσα καὶ ζῆλον ἐπὶ 
ταῖς Καίσαρος ἀριστείαις τφοπαίων καὶ ϑριάμβων, οἷς 
γε μόνοις ἐλαττοῦσϑαι προὔχοντα τοῖς ἄλλοις. αὐτὸν 80 
οὐκ ἀνῆκεν οὐδ᾽ ἐλώφησε πρὶν εἰς ὄλεθρον ἀκλεῆ καὶ 
δημοσίας συμφορὰς τελευτῆσαι. Καίσαρος γὰρ εἰς Aov- 
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nav πόλιν ἐκ Γαλατίας καταβάντος ἄλλοι te πολλοὶ 
Ῥωμαίων ἀφέκοντο, καὶ Πομπήϊος καὶ Κράσσος ἰδέα συγ- 
γενόμενοι πρὸς αὐτὸν ἔγνωσαν ἐγκρατέστερον. ἔχεσϑαι 
τῶν πραγμάτων καὶ πᾶσαν ὑφ᾽ ἑαυτοῖς ποιεῖσθαι τὴν 

5 ἡγεμονέαν, Καίσαρος μὲν ἐν τοῖς ὅπλοις μένοντος, ἄλλας 
δὲ ἐπαρχίας καὶ στρατεύματα Πομπηΐου καὶ Κράσσου 
λαβόντων. Ἐνταῦϑα δ᾽ ὁδὸς ἦν μία δευτέρας ὑπατείας 
αἴτησις ἣν μετιόντων ἐκείνων ἔδει συμπράττειν Καί- 
σαρα; τοῖς τὲ φίλοις γράφοντα καὶ τῶν στρατιωτῶν πέμ-- 

10 xovra πολλοὺς ἀρχαιρεσιάσοντας. 

XV. Ἐπὶ τούτοις of περὶ Κράσσον εἰς Ῥώμην ἐπ-- 
ἀνελθόντες εὐθὺς ἦσαν ὕποπτοι. καὶ πολὺς ἐχώρει 
διὰ πάντων λόγος οὐκ ἐπὶ ἀγαϑῷ γεγονέναι τὴν σύνο-- 
δον αὐτῶν. Ἐν δὲ τῇ βουλῇ Μαρκελλίνου καὶ Ζιομιτίον 

15 Πομπήϊον ἐρωτώντων, εἰ μέτεισιν ὑπατείαν, ἀπεκρένα-- 59 
το τυχὸν μὲν μετιέναι, τυχὸν δὲ μὴ μετιέναι" καὶ πάλιν 
ἐρωτώμενος ἔφη μετιέναι τοῖς δικαίοις πολέταιρ, μὴ μδ- 
τιέναι δὲ τοῖς ἀδέκοις. Τούτου δὲ δόξαντος u ὑπερηφά-- 
νους ἀποκρίσεις καὶ τετυφωμένας ποιεῖσθαι μετριώτε- 

20 gov ὁ Κράσσος εἶπεν, εἰ τῇ πόλει συμφέρει, μετιέναι τὴν 
ἀρχήν, δὲ δὲ μὴ, πεπαύσεσϑαι. Διὸ καί τινες ἐθάρρη- 
σαν ὑπατείαν petedOsty, ὧν ἦν καὶ Ζομίτιος. Γενομέ- 
νων δὲ φανερῶν ἐκείνων ἐν ταῖς παραγγελίαις of μὲν 
ἄλλοι δείσαντες ἀπέστησαν, Ζομίτιον δὲ Κάτων οἰκεῖον 

46 ὄντα καὶ φίλον ἐϑάρρυνεν ἐγκελευόμενος καὶ παρορμῶν 
ἔχεσϑαι τῆς ἐλπίδος ὡς ὑπερμαχοῦντα τῆς κοινῆς ἐλευ-- 
ϑερίας᾽ οὐ γὰρ ὑπατείας Πομπήϊον δεῖσϑαι καὶ Κράσ- 
σον, ἀλλὰ τυραννίδος, οὐδ᾽ ἀρχῆς αἴτησιν, ἀλλ᾿ ἁρπαγὴν 
ἐπαρχιῶν καὶ στρατοπέδων εἶναι τὰ πραττόμενα. Ταῦτα 

300% καὶ λέγων οὕτω καὶ φρονῶν ὁ Κάτων μονονοὺ βίᾳ 
προῆγεν εἰς ἀγορὰν τὸν Ζομέτιον, καὶ συνέσταντο πολ- 
λοὶ πρὸς αὐτούς. Καὶ τὸ ϑαυμάξον οὐκ ὀλίγον ἦν, ..ΤἩέ 
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δὴ δευτέρας οὗτοι χρήξουσιν ὑπατείας; τί δὲ πάλιν μετ 
ἀλλήλων; τέ δ᾽ οὐ wed’ ἑτέρων; πολλοὶ δ᾽ εἰσὶν ἄνδρες 
ἡμῖν οὐκ ἀνάξιοι δήπου Κράσσῳ καὶ Πομπηΐῳ συναρ-- 
yew. "Ex τούτου δείσαντες of περὶ Πομπήϊον οὐδενὸς 
ἀπείχοντο τῶν ἀκοσμοτάτων καὶ βιαιοτάτων, ἀλλὰ πρὸς 5 
πᾶσι τοῖς ἄλλοις λόχον ὑφέντες τῷ Ζομιτέῳ νυκτὸς ἔτι 
μετὰ τῶν ἄλλων κατερχομένῳ κτείνουσι μὲν τὸν ἀνέ- 
χοντα τὸ φῶς πρὸ αὐτοῦ, συντιτρώσκουσι δὲ πολλούς, 
ὧν ἦν καὶ Κάτων. Τρεψάμενοι δὲ καὶ κατακλείσαντες 

εἰς τὴν οἰκέαν ἐκείνους ἀνηγορεύϑησαν ὕπατοι᾽ καὶ μετ 10 
οὐ πολὺν χρόνον αὖϑις ὅπλοις περισχόντες τὸ βῆμα καὶ 
τὸν Κάτωνα τῆς ἀγορᾶς ἐκβαλόντες καί τινας ὑποσταν-- 
τας ἀποκτείναντες, Καίσαρι μὲν ἄλλην ἐπέδοσαν πεντα-- 
etlav τῆς ἀρχῆς, αὑτοῖς δὲ τῶν ἐπαρχιῶν ἐψηφίσαντο 

Συρίαν καὶ Ἰβηρίας συναμφοτέρας. Κληρουμένων 0318 
Συρίαν ἔλαχε Κράσσος, τὰ δ᾽ Ἰβηρικὰ Πομπήϊος. 

XVI. Ἦν δὲ οὐκ ἀκούσιος ὁ κλῆρος ἅπασιν. Of τε 
γὰρ πολλοὶ Πομπήϊον μὴ μακρὰν εἶναι τῆς πόλεως ἐβού- 
λοντο, καὶ Πομπήϊος ἐρῶν τῆς γυναικὸς αὐτόϑι τὰ πολλὰ 
διατρίβειν ἔμελλε, Κράσσος. δὲ ὑπὸ χαρᾶς εὐθὺς ἐκπε--30 
δόντι τῷ κλήρῳ καταφανὴς ἦν οὐδὲν εὐτύχημα λαμπρό-- 

τερον ἑαυτῷ γεγονέναι τοῦ παρόντος ἡγούμενος, ὡς μό-- 
Aug ἐν ἀλλοτρίοις καὶ πολλοῖς ἡσυχίαν ἄγειν, πρὸς δὲ 
τοὺς συνήϑεις πολλὰ κενὰ καὶ μειρακιώδη λέγειν παρ᾽ 
ἡλικίαν τὴν ἑαυτοῦ καὶ φύσιν, ἥκιστα κομπαστὴς ἢ σο-- 36 
βαρὸς τῷ βίῳ γεγονώς. Tore δ᾽ ἐπηρμένος κομιδῇ καὶ 
διεφϑαρμένος οὐ Συρέαν οὐδὲ Πάρϑους ὅρον ἐποιεῖτο 
τῆς εὐπραξίας, ἀλλ ὡς παιδιὰν ἀποφανῶν τὰ Μουκούλ- 
λου πρὸς Τιγράνην καὶ Πομπηΐου πρὸς Μιϑριδάτην 
ἄχρι Βακτρίων καὶ Ἰνδῶν καὶ τῆς ἔξω ϑαλάσσης ἀνῆγεν 80 
ἑαυτὸν ταῖς ἐλπίσι. Καίτοι τῷ γραφέντι περὶ τούτων 
νόμῳ Παρϑικὸς πόλεμος οὐ προσῆν. Ἤιδεσαν δὲ πάν- 
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τες, ὅτι πρὸς τοῦτο Κράσσος ἐπτόηται" καὶ Καῖσαρ ἐκ 
Γαλατίας ἔγραφεν αὐτῷ τὴν downy ἐπαινῶν καὶ παρο-- 
ξύνων ἐπὶ τὸν πόλεμον. Ἐπεὶ δὲ δημαρχῶν ᾿Α4τήϊος 
ἔμελλε πρὸς τὴν ἔξοδον ἐναντιώσεσϑαι, καὶ συνίσταντο 

ὁ πολλοὶ χαλεπαίνοντες. εἴ τις ἀνθρώποις οὐδὲν ἀδικοῦ-- 
ow, ἀλλ᾿ ἐνσπόνδοις πολεμήσων ἄπεισι, δείσας ὁ Κράσ- 
σος ἐδεήϑη Πομπηΐου παραγενέσϑαι καὶ συμπροπέμ-- 
ψαι. Μέγα γὰρ ἦν éxelvov τὸ πρὸς τὸν ὄχλον ἀξίωμα" 
καὶ τότε παρεσκευασμένους πολλοὺς ἐνίστασϑαι καὶ xa- 

Ἰϑταβοᾶν ὁρώμενος πρὸ αὐτοῦ φαιδρῷ βλέμματι καὶ προ-- 
σώπῳ κατεπράῦνεν ὁ Πομπήϊος, wot ὑπείκειν σιωπῇ 
δι᾽ αὐτῶν προϊοῦσιν. Ὁ δ᾽ ᾿ά4τήϊος ἀπαντήσας πρῶτον 558 
μὲν ἀπὸ φωνῆς ἐκώλυε καὶ διεμαρτύρετο μὴ βαδίζειν, 
ἔπειτα τὸν ὑπηρέτην ἐκέλευεν ἁψάμενον τοῦ σώματος 

16 κατέχειν. "άλλων δὲ δημάρχων οὐκ ἐώντων, ὁ μὲν ὑπη-- 
ρέτης ἀφῆκε τὸν Κράσσον, ὃ δ᾽ “Atntog προδραμὼν ἐπὶ 
τὴν πύλην ἔϑηκεν ἐσχαρίδα καιομένην, καὶ τοῦ Κράσ-- 
σου γενομένου κατ αὐτὴν ἐπιϑυμιῶν καὶ κατασπένδων 
ἀρὰς ἐπηρᾶτο δεινὰς μὲν αὐτὰς καὶ φρικώδεις, δεινοὺς 

200¢ τινας ϑεοὺς καὶ ἀλλοκότους ἐπ᾽ αὐταῖς καλῶν καὶ 
ὀνομάξων. Ταύτας φασὶ Ῥωμαῖοι τὰς ἀρὰς ἀποθέτους 
καὶ παλαιὰς τοιαύτην ἔχειν δύναμιν, ὡς περιφυγεῖν 
μηδένα τῶν ἐνσχεϑέντων αὐταῖς, κακῶς δὲ πράσσειν καὶ 
τὸν χρησάμενον, ὅϑεν οὐκ ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν αὐτὰς οὐδ᾽ 

οὅ ὑπὸ πολλῶν ἀρᾶσϑαι. Καὶ τότ᾽ οὖν ἐμέμφοντο τὸν 
᾿4τήϊον,, εἰ δι᾽ ἣν ἐχαλέπαινε τῷ Κράσσῳ πόλιν, εἰς av- 
τὴν ἀρὰς ἀφῆκε καὶ δεισιδαιμονίαν τοσαύτην. 

XVH. Ὁ δὲ Κράσσος εἰς Βρεντέσιον ἦλϑεν. Ἔτι δ᾽ 
ἀστατούσης χειμῶσι τῆς ϑαλάσσης οὐ περιέμεινεν, ἀλλ᾽ 

80 ἀνήχϑη καὶ συχνὰ τῶν πλοέων ἀπέβαλε, τὴν δ᾽ ἄλλην 
ἀναλαβὼν δύναμιν ἠπείγετο πεξῇ διὰ Γαλατίας. Εὑ- 
ρῶν δὲ τὸν βασιλέα Ζητόταρον πάνυ μὲν ὄντα γηραιὸν 
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ἤδη, κτέξοντα δὲ νέαν πόλιν, ἐπέσκωψεν εἰπών" 2 βα- 
σιλεῦ. δωδεκάτης ὥρας οἰχοδομεῖν ἄρχῃ.“ ΓΕελάσας δ᾽ 
ὁ Γαλάτης" ..41λλ᾽ οὐδ᾽ αὐτός“. εἶπεν ,0 αὐτόκρατορ, 
ὡς 690, πρωΐ λίαν ἐπὶ Πάρϑους ἐλαύνεις.’ Ἦν δ᾽ ὁ 
Κράσσος ἑξήκοντα μὲν ἔτη παραλλάττων, πρεσβύτερος 5 
δὲ τὴν ὄψιν ἢ καθ᾽ ἡλικίαν. ᾿Αἀφικόμενον δ᾽ αὐτὸν ἐδέ- 
ξατο τὰ πράγματα τῆς ἐλπέδος ἀξίως τὸ πρῶτον. Καὶ 
γὰρ ἔξευξε ῥαδίως τὸν Εὐφράτην καὶ διήγαγε τὸν στρα- 
τὸν ἀσφαλῶς, καὶ πόλεις πολλὰς ἐν τῇ Μεσοποταμίᾳ κα-- 
τέσχεν ἑκουσίως προσϑεμένας. Ἐν μιᾷ δ᾽, ἧς ̓ Απολλώ-- 1ὸ 
vlog ἐτυράννει. στρατιωτῶν ἑκατὸν ἀναιρεϑέντων ἐπα- 
γαγὼν τὴν δύναμιν αὐτοῖς καὶ κρατήσας διήρπασε τὰ 
χρήματα καὶ τοὺς ἀνθρώπους ἀπέδοτο" Ζηνοδοτέαν ἐκά-- 
λουν τὴν πόλιν of Ἕλληνες. Ἐπὶ ταύτης ἁλούσης δεξά- 
μένος αὐτοκράτωρ ὑπὸ τῆς στρατιᾶς ἀναγορευϑῆναι 16 
πολλὴν ὦφλεν αἰσχύνην, καὶ ταπεινὸς ἐφάνη καὶ περὶ 
τὰ μείζονα δύσελπις οὕτω πλεονέκτημα μικρὸν ἠγαπη-- 
κῶς. ᾿Ἐμβαλὼν δὲ φρουρὰς ταῖς προσκεχωρηκυίαις πό- 
λεσιν, ὧν ἀριϑμὸς ἦν ἑπτακισχίλιοι πεζοί, χέλιοι δ᾽ ἴπ-- 
σεῖς, ἀνεχώρησεν αὐτὸς ἐν Συρίᾳ διαχειμάσων καὶ δε-- 30 
ξόμενος αὐτόϑι τὸν υἱὸν ἥκοντα παρὰ Καίσαρος ἐκ Ta- 
λατίας αὐτόν τε κεκοσμημένον ἀριστείοις καὶ χιλίους 
ἱππεῖς ἐπιλέκτους ἄγοντα. Τοῦτο πρῶτον ἁμαρτεῖν ἔδο-- 
ξεν ὁ Κράσσος μετά ye τὴν στρατείαν αὐτὴν μέγιστον 
ἁμάρτημα τῶν γενομένων, ὅτι πρόσω χωρεῖν δέον ἔχε-- 35 
σϑαί τε Βαβυλῶνος καὶ Σελευκείας, δυσμενῶν ἀεὶ Πάρ- 
Borg πόλεων, χρόνον ἐνέδωκε τοῖς πολεμέοις παρα- 
σχευῆς. Ἔπειτα τὰς ἐν Συρίᾳ διατριβὰς ἠτιῶντο χρη- 
ματιστικὰς μᾶλλον οὔσας ἢ στρατηγικάς᾽ οὐ γὰρ ὅπλων 
ἀριϑμὸν ἐξετάξων οὐδὲ γυμνασιῶν ποιούμενος ἁμίλλας, 30 
ἀλλὰ προσόδους πόλεων ἐκλογιξόμενος καὶ τὰ χρήματα 
τῆς ἐν Ἱεραπόλει ϑεοῦ σταϑμοῖς καὶ τρυτάναις μεταχει-- 
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ριξόμενος ἐπὶ πολλὰς ἡμέρας, ἐπιγράφων δὲ καὶ δήμοις 
καὶ δυνάσταις στρατιωτῶν καταλόγους, εἶτ᾽ ἀνιεὶς ἀρ-- 
γύριον διδόντας ἠδόξει καὶ κατεφρονεῖτο τούτοις. Γένε-- 
ται δὲ πρῶτον αὐτῷ σημεῖον ἀπὸ τῆς ϑεοῦ ταύτης, ἣν. 

6 of μὲν ᾿ἀφροδίτην, of δὲ Ἥραν, of δὲ τὴν ἀρχὰς καὶ 
σπέρματα πᾶσιν ἐξ ὑγρῶν παρασχοῦσαν αἰτίαν καὶ φύ-- 
σιν νομίζουσι καὶ τὴν πάντων εἰς ἀνθρώπους ἀρχὴν 
ἀγαϑῶν καταδείξασαν. Ἐξιόντων γὰρ ἐκ τοῦ ἱεροῦ πρῶ-- 
τος ἐσφάλη κατὰ τὰς πύλας ὁ νεανέας Κράσσος, εἶτ᾽ ἐπ᾽ 

τοαὐτῷ περιπεσὼν ὃ πρεσβύτερος. 554 

ΧΥ͂ΠΙ. Ἤδη ὃς τὰς δυνάμεις. ἐκ τῶν χειμαδίων συν-- 
αϑροίξζοντος αὐτοῦ πρέσβεις ἀφέκοντο παρ᾽ ᾿Δρσάχου 
βοαχύν τινα λόγον κομίζοντες. Ἔφασαν yao, εἰ μὲν 
ὑπὸ Ῥωμαίων ὁ στρατὸς ἀπέσταλται, πόλεμον ἄσπον-- 

15 δον εἶναι καὶ ἀδιάλλακτον, εἰ δὲ τῆς πατρίδος ἀκούσης, 
ὡς πυνϑάνονται, Κράσσος ἰδίων ἕνεκα κερδῶν ὅπλα 
Πάρϑοις ἐπενήνοχε καὶ χώραν κατείληφε, μετριάξειν 
᾿Δρσάκην καὶ τὸ μὲν Κράσσου γῆρας οἰκτείρειν, ἀφιέναι 
δὲ Ρωμαίοις τοὺς ἄνδρας, οὗς ἔχει φρουρουμένους μᾶλ-- 

Ἴ0λον ἢ φρουροῦντας. Πρὸς ταῦτα Κράσσου κομπάσαν-- 
τος. ὡς ἐν Σελευκείᾳ δώσει τὰς ἀποκρέσεις , γελάσας. δ 
πρεσβύτατος τῶν πρέσβεων Οὐαγίσης καὶ τῆς χειρὸς 
ὑπτίας δείξας τὸ μέσον »»Βντεύϑεν εἶπεν ,,@ Koaade, 

φύσονται τρέχες πρότερον ἢ σὺ ὄψει Σελεύκειαν."“ 

96 Οὗτοι μὲν οὖν ἀπήλαυνον ὡς βασιλέα Ὑρώδην πολε-- 
μητέα φράσοντες, ἐκ δὲ τῶν πόλεων, ἃς ἐφρούρουν 
Ῥωμαῖοι τῆς Μεσοποταμίας, παραβόλως τινὲς διεκπε-- 
σόντες ἄξια φροντέδων ἀνήγγελλον͵ αὐτόπται μὲν γεγο-- 
νότες τοῦ τε πλήϑους τῶν πολεμίων καὶ τῶν ἀγώνων, 

80 ὧν ἠγωνίσαντο προσμαχόμενοι ταῖς πόλεσιν, οἷα δὲ φι- 
λεῖ πάντα πρὸς τὸ δεινότερον ἐξαγγέλλοντες, ὡς ἄφυ- 
ator μὲν οἵ ἄνδρες διώκοντες, ἄληπτοι δὲ φεύγοντες, 
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βέλη δὲ πτηνὰ προϑέοντα τῆς ὄψεως καὶ πρὶν ὀφθῆναι 
τὸν βάλλοντα χωροῦντα διὰ τοῦ προστυχόντος, τῶν δὲ 
καταφράκτων ὅπλα τὰ μὲν διὰ παντὸς ὠϑεῖσϑαι. τὰ δὲ 
πρὸς μηδὲν ἐνδιδόναι πεποιημένα. Ταῦτα τῶν στρα-- 
τιωτῶν ἀκουόντων τὸ ϑράσος ὑπέπιπτε. Πεπεισμένοι 5 
γὰρ οὐδὲν ᾿Δρμενέων διαφέρειν Πάρϑους οὐδὲ Καππα- 
δοκῶν, οὖς ἄγων καὶ φέρων Μούκχουλλος ἀπεῖπε. καὶ 
τοῦ πολέμου τὸ χαλεπώτατον ἡγούμενοι μακρὰν ὁδὸν 
ἔσεσϑαι καὶ δίωξιν ἀνθρώπων εἰς χεῖρας οὐκ ἀφιξομέ- 
νῶν παρ᾽ ἐλπέδας ἀγῶνα καὶ κένδυνον μέγαν προσεδό-10 
κων, ὥστε καὶ τῶν ἐν τέλει τινὰς οἴεσθαι δεῖν ἐπισχόντα 
τὸν Κράσσον αὖϑις ὑπὲρ τῶν ὅλων γνώμην προϑέσϑαι. 
Τούτων ἦν Κάσσιος ὁ ταμίας. Ἡσυχῇ δὲ παρεδήλουν 
καὶ οἱ μάντεις, ὡς ἀεὶ πονηρὰ σημεῖα καὶ δυσέχϑυτα 
προφαίνοιτο τῷ Κράσσῳ διὰ τῶν ἱερῶν. .4λλ1᾽ οὔτε tov-15 
τοις προσεῖχεν οὔτε τοῖς ξτερόν τι πλὴν ἐπείγεσϑαι πα- 
ραινοῦσιν. 

XIX. Οὐχ ἥκιστα δ᾽ αὐτὸν ᾿Αρταβάζξης ὁ ̓ Δρμενέων 
βασιλεὺς ἐπέρρωσεν᾽ ἦλϑε γὰρ εἰς τὸ στρατόπεδον pet 
ἑξακισχιλίων ἱππέων. Καὶ οὕτοι μὲν ἐλέγοντο φύλακες 20 
καὶ προπομποὶ βασιλέως ἑτέρους δὲ μυρίους ὑπισχνεῖ- 
τὸ καταφράκτους καὶ τρισμυρέους πεζοὺς οἰκοσίτους. 
Ἔπειϑε δὲ Κράσσον ἐμβαλεῖν δι᾽’ ᾿Δρμενίας εἰς τὴν 
Παρϑίαν᾽ οὐ γὰρ μόνον ἐν ἀφϑόνοις διάξειν τὴν orea- 
τιὰν. αὐτοῦ παρέχοντος, ἀλλὰ καὶ πορεύσεσθαι δι᾽ 36 
ἀσφαλείας, ὕρη πολλὰ καὶ λόφους συνεχεῖς καὶ χωρία 
δύσιππα πρὸς τὴν ἵππον, ἣ μόνη Πάρϑων ἀλκὴ. προ- 
βαλλόμενον. Ὁ δὲ τὴν προϑυμίαν αὐτοῦ καὶ τὴν Aop- 
πρότητα τῆς βοηϑείας μετρίως ἠγάπησε, βαδιεῖσϑαι δ᾽ 
ἔφη διὰ Μεσοποταμίας, ὅπου πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς Ῥω-- 80 
μαέων ἄνδρας ἀπέλιπεν. Ὁ μὲν οὖν ᾿Δρμένιος ἐπὶ τού 
τοις ἀπήλαυνε. Τῷ δὲ Κράσσῳ διαβιβάξοντι τὴν στρα 
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τιὰν κατὰ τὸ Ζεῦγμα πολλαὶ μὲν ὑπερφυεῖς βρονταὶ 
περιερφήγνυντο, πολλὰ δὲ κατήστραπτεν ἐναντία τῷ 
στρατῷ, πνεῦμα ὃὲ νέφει καὶ πρηστῆρι μεμιγμένον 
ἐρεῖσαν αὐτοῦ κατὰ τῆς σχεδίας ἀνέρρηξε πολλὰ καὶ 

5 συνέτριψεν. ἘἘβλήϑη δὲ καὶ κεραυνοῖς δυσὶν ὁ χῶρος, 
ov στρατοπεδεύειν ἔμελλεν. Ἵππος δὲ τῶν στρατηγικῶν 
ἐπιφανῶς κεκοσμημένος βίᾳ συνεπισπάσας τὸν ἡνέοχον 
εἰς τὸ ῥεῖθρον ὑποβρύχιος ἠφανίσϑη. ΜΔέγεται δὲ καὶ 
τῶν ἀετῶν ὁ πρῶτος ἀρϑεὶς ἀπὸ ταυτομάτου μεταστρα-- 555 

Ιοφῆναι. Πρὸς δὲ τούτοις συνέπεσε μετὰ τὴν διάβασιν 
μετρουμένοις τὰ ἐπιτήδεια τοῖς στρατιώταις πρῶτα πᾶν-- 
τῶν δοϑῆναι φακοὺς καὶ adag, ἃ νομέξουσι Ῥωμαῖοι 
πένϑιμα καὶ προτίϑενται τοῖς νέκυσιν, αὐτοῦ τε Κράσ-- 
σου δημηγοροῦντος ἐξέπεσε φωνὴ δεινῶς συγχέασα τὸν 

Ιδ στρατόν. Ἔφη γὰρ τὸ ξεῦγμα τοῦ ποταμοῦ διαλύειν 
ὅπως μηδεὶς αὐτῶν ἐπανέλθῃ. Καὶ δέον, ὡς ἤσϑετο τοῦ 
ῥήματος τὴν ἀτοπίαν, ἀναλαβεῖν καὶ διασαφῆσαι πρὸς 
τοὺς ἀποδειλιῶντας τὸ εἰρημένον, ἠμέλησεν ὑπὸ αὖϑα-- 
δείας. Τέλος δὲ τὸν εἰθισμένον καϑαρμὸν ἐσφαγιάξετο, 

40 αὶ τὰ σπλάγχνα τοῦ μάντεως αὐτῷ προσδόντος ἐξέ- 
βαλε τῶν χειρῶν" ἐφ᾽ ᾧ καὶ μάλιστα δυσχεραίνοντας 
ἰδὼν τοὺς παρόντας ἐμειδίασε καὶ, ,,Touvrov ἔφη 
τὸ γῆρας᾽ ἀλλὰ τῶν γε ὅπλων οὐδὲν ἂν ἐκφύγοι τὰς 
χεῖρας." 

25 XX. Ἐκ τούτου παρὰ τὸν ποταμὸν ἐξήλαυνεν ἑπτὰ 
μὲν ἔχων ὁπλιτῶν τάγματα. καὶ τετρακισχιλίων ὀλίγον 
ἀποδέοντας ἱππεῖς, ψιλοὺς δὲ τοῖς ἱππεῦσε παραπλη- 
σίους. Τῶν δὲ προδρόμων τινὲς ἀπὸ σκοπιᾶς ἐπανελ-- 
ϑόντες ἤγγελλον ἀνθρώπων μὲν ἔρημον εἶναι τὴν χώ- 

ϑῦραν, ἵππων δ᾽ ἐντετυχηκέναι πολλῶν ἴχνεσιν οἷον ἐκ 
μεταβολῆς ὀπίσω διωκομένων. Ὅϑεν αὐτὸς te Keao- 
σος ἔτι μᾶλλον εὔελπις ἦν, καὶ τοῖς στρατιώταις παντά- 
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πασι τῶν Πάρϑων παρέστη καταφρονεῖν, ὡς οὐκ agi- 
ξομένων εἰς χεῖρας. Ὅμως δ᾽ οἵ περὶ Κάσσιον αὖϑις 
διελέγοντο τῷ Κράσσῳ, καὶ παρήνουν μάλιστα μὲν ἐν 
πόλει τινὶ τῶν φρουρουμένων ἀναλαβεῖν τὴν δύναμιν, 
ἄχρι ov τι πυϑηται περὶ τῶν πολεμέων βέβαιον, εἰ δὲ ὁ 
un, χωρεῖν ἐπὶ Σελευχείας παρὰ τὸν ποταμόν εὐπο- 
ρέαν γὰρ τὰ σιτηγὰ τῆς ἀγορᾶς παρέξειν ἅμα συγκαταί- 
govra πρὸς τὸ στρατόπεδον͵ xal φύλακα τοῦ μὴ κυκλω-- 
ϑῆναι τὸν ποταμὸν ἔχοντας ax’ ἴσης ἀεὶ πρὸς ἐναντέους 
μαχεῖσϑαι τοὺς πολεμίους. 10 

ΧΧΙ. Ταῦτα τοῦ Κράσσου διασχοποῦντος ἔτι καὶ 
βουλευομένου παραγένεται φύλαρχος ᾿ἀράβων,͵ ᾽Δριά-- 
μνης ὄνομα, δολερὸς καὶ παλέμβολος ἀνὴρ καὶ πάντων, 
ὅσα συνήνεγκεν εἰς ὄλεϑρον ἡ τύχη κακά, μέγιστον αὖ-- 
τοῖς καὶ τελειότατον γενόμενον τοῦτον δ᾽ ἤδεσαν ἔνιοι 10 
τῶν Πομπηΐῳ συνεστρατευμένων ἀπολαύσαντά τι τῆς 
ἐκείνου φιλανθρωπίας καὶ δόξαντα φιλορρώμαιον εἷ-- 
ναι" τότε δ᾽ ὑφεῖτο τῷ Κράσσῳ μετὰ γνώμης τῶν βασι- 
λέως στρατηγῶν. εἰ δύναιτο παρατρέψας αὐτὸν ἀπω- 
τάτω τοῦ ποταμοῦ καὶ τῶν ὑπωρειῶν εἰς πεδίον ἐκβα-- 30 
λεῖν ἀχανὲς καὶ περιελαυνόμενον. Πάντα γὰρ διδνο- 
οὔντο μᾶλλον ἢ κατὰ στόμα προσφέρεσθαι Ῥωμαίοις. 
Ἐλθὼν οὖν πρὸς τὸν Κράσσον 6 βάρβαρος (ἦν δὲ καὶ 
πιϑανὸς εἰπεῖν) Πομπήϊον μὲν ὡς εὐεργέτην ἐπήνει, 
Κράσσον δὲ τῆς δυνάμεως μακαρίσας ἐμέμφετο τῆς δια-- 36 
τριβῆς μέλλοντα καὶ παρασκευαζόμενον, ὥσπερ ὅπλων 
αὐτῷ δεῆσον, οὐ χειρῶν οὐδὲ ποδῶν τῶν ταχέστων ἐπ᾽ 
ἀνθρώπους, of πάλαι ξητοῦσιν ἁρπάσαντες τὰ τιμιώ- 
tate τῶν χρημάτων καὶ σωμάτων εἰς Σκύϑας ἢ ‘Toxa- 
νοὺς ἀναπτέσϑαι. .. Καίτοι μάχεσθαι μέλλοντας“ ἔφη 80 
οὐπεύδειν ἔδει, πρὶν ἅπασαν ἐν ταὐτῷ γενέσϑαι τὴν 
δύναμιν ἀναϑαρσήσαντος βασιλέως" ἐπεὶ νῦν γε Σου- 
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ρήνας ὑμῖν προβέβληται καὶ Σιλλάκης ἐφ᾽ αὑτοὺς ἀ ἀνα-- 
δεξάμενοι τὴν δίωξιν, ὁ δ᾽ οὐδαμῆ φανερός gore.“ 
Ταῦτα δὲ ἦν ψευδῆ πάντα. Διχῆ γὰρ εὐδὺς Ὑρώδης 
διελὼν τὴν δύναμιν αὐτὸς μὲν Aqueviay ἐπόρϑει τιν-- 

5 νύμενος Agraovasdyy , Σουρήναν δ᾽ ἀφῆκεν ἐπὶ Ῥω-- 
patous, οὐχ ὑπερφροσύνῃ χρώμενος, ὡς ἔνιοί φασιν" 

οὐ γὰρ ἣν τοῦ αὐτοῦ Κράσσον μὲν ἀπαξιοῦν ἀνταγωνι--: 
στήν, ἄνδρα Ρωμαίων πρῶτον,᾿ Δρταουάσδῃ δὲ προσπο-- 556 
λεμεῖν καὶ ταῖς ᾿Αρμενίων ἐπιόντα κώμαις ἐξαιρεῖν, 

10 ἀλλὰ καὶ πάνυ δοκεῖ καταδείσας τὸν κίνδυνον αὐτὸς 

μὲν ἐφεδρεύειν καὶ καραδοκεῖν τὸ μέλλον, Σουρήναν 
δὲ προκαϑεῖναι πειρασόμενον μάχης καὶ περιέλξοντα 
τοὺς πολεμίους. Οὐδὲ γὰρ ἦν τῶν τυχόντων ὁ Σουρή-- 
vag, ἀλλὰ πλούτῳ μὲν καὶ γένει καὶ δόξῃ μετὰ βασιλέα 

16 δεύτερος, ἀνδρείᾳ δὲ καὶ δεινότητι τῶν καϑ᾽ αὑτὸν ἐν 
Πάρϑοις πρῶτος, ἔτι δὲ μεγέϑει καὶ κάλλει σώματος ὡς 
οὐδεὶς ἕτερος. Ἐξήλαυνε δὲ xd ἑαυτὸν ἀεὶ χιλέαις 
σκευοφορούμενος καμήλοις, καὶ διακοσίας ἀπήνας ἐπή--: 
γετο παλλακίδων, ἱππεῖς δὲ κατάφρακτοι χίλιοι, πλείο-- 

20 veg δὲ τῶν κούφων παρέπεμπον. εἶχε δὲ τοὺς σύμπαν-- 
τας ἱππεῖς ὁμοῦ πελάτας τε καὶ δούλους μυρίων οὐκ 

ἀποδέοντας. Κατὰ γένος μὲν οὖν ἐξ ἀρχῆς ἐκέκτητο Ba- 
σιλεῖ γενομένῳ Πάρϑων ἐπιτιϑέναι τὸ διάδημα πρῶτος, 
Ὑρώδην δὲ τοῦτον αὐτὸν ἐξεληλαμένον εἷς Πάρϑους 

96 κατήγαγε,καὶ Σελεύκειαν αὐτῷ τὴν μεγάλην side πρῶ- 
τος ἐπιβὰς τοῦ τείχους καὶ τρεψάμενος ἰδίᾳ χειρὶ τοὺς 
ἀντιστάντας. Οὔπω δὲ γεγονὼς ἔτη τριάκοντα κατ᾽ 
ἐκεῖνον τὸν χρόνον εὐβουλίας καὶ συνέσεως δόξαν εἶχε 
μεγίστην, οἷς οὐχ ἥκιστα καὶ τὸν Κράσσον ἔσφηλε, διὰ 

80 ϑάρσος καὶ φρόνημα πρῶτον, εἶτα ὑπὸ δέους καὶ συμ-- 
φορῶν ταῖς ἀπάταις εὐχείρωτον γενόμενον. 

XXII. Tor’ οὖν ὁ βάρβαρος, ὡς ἔπεισεν αὐτόν, ἀπο-- 
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σπάσας τοῦ ποταμοῦ διὰ μέσων ἦγε τῶν πεδίων Oddy 
ἐπιεικῇ καὶ κούφην τὸ πρῶτον, εἶτα μοχϑηράν. ἄμμου 
βαϑείας ὑποδεχομένης καὶ πεδέων ἀδένδρων καὶ ἀνύ- 
δρῶν καὶ πρὸς οὐδὲν οὐδαμῆ πέρας ἐφικτὸν αἰσϑήσει 
παυομένων, ὥστε μὴ μόνον δίψει καὶ χαλεπότητι τῆς ὃ 
πορείας ἀπαγορεύειν, ἀλλὰ καὶ τὸ τῆς ὄψεως ἀπαρα-- 
μύϑητον ἀϑυμίαν παρέχειν οὗ φυτὸν ὁρῶσιν, οὐ ῥεῖ-- 
θρον, οὐ προβολὴν ὄρους καϑιέντος, οὐ πόαν διαβλα- 
στάνουσαν, ἀλλ᾽ ἀτεχνῶς πϑλάγιόν τι χεῦμα ϑινῶν τι- 

νῶν ἐρήμων περιδχόντων τὸν στρατόν. Ἦν μὲν οὖν καὶτο 
ἀπὸ τούτων ὁ δόλος ὕποπτος ἐπεὶ δὲ καὶ παρὰ 'άρτα- 
ονυάσδου τοῦ ‘Agusviov παρῆσαν ἄγγελοι φράζοντες, ὡς 
πολλῷ συνέχοιτο πολέμῳ ῥυέντος ἐπ’ αὐτὸν Ὑρώδου, 
καὶ πέμπειν μὲν ἐκείνῳ βοήϑειαν οὐ δύναται, παραινεῖ 
0: Κράσσῳ μάλιστα μὲν ἐκεῖ τραπέσϑαι καὶ γενόμενον 1h 
wer” ᾿Δρμενίων ὁμοῦ διαγωνίσασθαι πρὸς τὸν Ὑρώδην, 
ef δὲ un, πορεύεσϑαι καὶ στρατοπεδεύειν ἀεὶ τὰ ἵππά- 
σιμα φεύγοντα καὶ προσχωροῦντα τοῖς ὀρεινοῖς, Κράσ- 
σος μὲν οὐδὲν ἀντιγράψας ὑπ᾽ ὀργῆς καὶ σκαιότητος 
ἀπεκρίνατο νῦν μὲν ᾿Δρμενίοις μὴ σχολάξειν, αὖθις δ᾽ 90 
ἀφίξεσϑαι δίκην ἐπιθήσων ᾿Δρταουάσδῃ τῆς προδοσίας. 
Οἱ δὲ περὶ Κάσσιον αὖϑις ἠγανάκτουν, καὶ Κράσσον μὲν 
ἀχϑόμενον αὐτοῖς ἐπαύσαντο νουϑετοῦντες, (Ole δὲ τὸν 
βάρβαρον ἐλοιδόρουν" ., Τίς σε δαίμων πονηρός, ὦ κά- 
κιστε ἀνθρώπων, ἤγαγε πρὸς ἡμᾶς; τίσι δὲ φαρμάκοις 35 
καὶ γοητείαις ἔπεισας Κράσσον εἰς ἐρημίαν ἀχανῆ καὶ 
βύϑιον ἐκχέαντα τὴν στρατιὰν ὁδὸν ὁδεύειν Nouads λῃ-- 
στάρχῃ μᾶλλον ἢ Ῥωμαίων αὐτοκράτορι προσήκουσαν ;“ 
Ὁ δὲ βάρβαρος ἀνὴρ ὧν ποικίλος ἐκείνους μὲν ὑποπί- 
πτῶν ἐθάρρυνε καὶ παρεκάλει μικρὸν ἔτι καρτερῆσαι, 30 
τους δὲ στρατιώτας ἅμα συμπαραϑέων καὶ παραβοηϑῶν 
ἐπέσκωπτε μετὰ γέλωτος" ,,Twsts δὲ διὰ Καμπανίας 

PLuT. vit. III. 5 
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gots σκεπάσμασιν, ὁ δὲ Zovorvas μέγιστος καὶ κάλ- 
λιστος αὐτός τῇ δὲ xar’ ἀνδρείαν δόξῃ τὴν θηλύτητα 

τοῦ κάλλους οὐκ ἐοικώς, ἀλλὰ "Μηδικώτερον ἐσκευα-- 
μένος ἐντρίμμασι προσώπου καὶ κόμης διακρίσει, τῶν 

ὅθ ζλλων Πάρϑων ἔτι Σκυϑικῶς ἐπὶ τὸ φοβερὸν τῶν ἀνα-- 558 
σίλλων κομώντων. Καὶ πρῶτον μὲν διενοοῦντο τοῖς 
κοντοῖς εἰσελαύνοντες ὠϑεῖῦν καὶ βιάξεσϑαι τοὺς προ- 
raxtous’ ὡς δ᾽ ἑώρων τό τε βάϑος τοῦ συνασπισμοῦ 
καὶ τῶν ἀνδρῶν τὸ μόνιμον καὶ παρεστηκόρ, ἀνῆγον 

10 ὀπίσω καὶ σκέδνασϑαι δοκοῦντες ἅμα καὶ διαλύειν τὴν 
τάξιν ἐλάνθανον ἐν κύκλῳ περιβάλλοντες τὸ πλινϑίέον 
αὐτῶν. Κράσσου δὲ τοὺς ψιλοὺς ἐκδραμεῖν κελεύσαν-- 
τὸς οὗτοι μὲν οὐ πολὺ προῆλθον, ἀλλὰ πολλοῖς τοξεύ-- 
μασιν ἐντυχόντες ταχὺ καὶ συμπαφέντες αὖϑις ἐνε- 

15 δύοντο τοῖς ὁπλέταις͵ καὶ παρεῖχον ἀκοσμίας ἀρχὴν καὶ 
δέους ὁρῶσι τὸν τόνον τῶν ὀϊστῶν καὶ τὴν ῥώμην ὅπλα 
τε ῥηγνύντων καὶ διὰ παντὸς φερομένων ὁμοίως ἀντι-- 
τύπου καὶ μαλακοῦ στεγάσματος. Οἱ δὲ Πάρϑοι δια- 
στάντες ἐκ μήκους ἤρξαντο τοξεύειν ἅμα πανταχόϑεν, 

Φ0οὐ τὴν ἀκριβῆ τοξείαν (ἡ γὰρ συνέχεια καὶ πυκνότης 
τῶν Ῥωμαίων οὐδὲ τῷ βουλομένῳ διαμαρτάνειν ἀνδρὸς 
παρεῖχεν), εὐτόνους δὲ τὰς πληγὰς καὶ βιαίους διδόντες 
ἀπὸ τόξων κραταιῶν καὶ μεγάλων καὶ τῇ σκολιότητι τῆς 
καμπῆς ἠναγκασμένον τὸ βέλος ἀποστελλόντων. Ἦν 

δό οὖν αὐτόθεν ἤδη μοχϑηρὰ τὰ Ῥωμαίων καὶ γὰρ wé- 
νοντὲς ἐν τάξει συνετιτρώσκοντο, καὶ χωρεῖν ὁμόσε πει-- 
ρώμενοι τοῦ μὲν ποιεῖν ἴσον ἀπεῖχον, ὁμοίως δ᾽ ἔπασχον. 
Ὑπέφευγον γὰρ ἅμα βάλλοντες of Πάρϑοι, καὶ τοῦτο 
κράτιστα ποιοῦσι μετὰ Σικύϑας" καὶ σοφώτατόν ἐστιν 

80 ἀμυνομένους ἔτι σώξεσϑαι καὶ τῆς φυγῆς ἀφαιρεῖν τὸ 
αἰσχρόν. 

XXV. ἴάχρι μὲν οὖν ἤλπιξον αὐτοὺς ἐκχεαμένους 
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τὰ βέλη σχήσεσθαι μάχης ἢ συνάψει» εἰς χεῖρας ἐκαρ-- 
τέρουν᾽ ὡς δ᾽ ἔγνωσαν, ὅτι πολλαὶ κάμηλοι παρεστᾶσι 
τοξευμάτων πλήρειρ. ἀφ᾽ ὧν περιελαύνοντες οἵ πρῶτοι 
λαμβάνουσιν, οὐδὲν πέρας ὁρῶν ὁ Κράσσος ἡϑύμει͵ καὶ 
σκοπεῖν ἐκέλευεν, ἀγψέλους πέμψας πρὸς τὸν υἱόν, ὅπως 5 
προσμῖξαι βιάσεται τοῖς ἐναντίοις πρὶν ἢ κυκλωθῆναι 
μάλιστα yao ἐχεένῳ προσέπιπτον καὶ περιΐππευον τὸ 
κέρας ὡς κατὰ νώτου γενησόμενοι. Δαβὼν οὖν 6 νεα-- 
νέας ἱππεῖς τε χιλίους τριακοσίους, ὧν οἵ χίλιοι παρὰ 

Καέδαρος ἦσαν; καὶ τοξότας πεντακοσίους καὶ τῶν ἔγ-- 16 
γιστα ϑυρδοφόρων ὀκτὼ σπείρας συνήγαγεν εἰς ἐμβο-- 
λήν. Τῶν δὲ Πάρϑων of περιελαύνοντες, εἴτε τέλμασιν 
ἐντυχόντες, ὡς ἔνιοί φασιν, εἴτε λαβεῖν τὸν Κράσσον 
ἀπωτάτω τοῦ πατρὸς στρατηγοῦντες, ὀπέσω στρέψαντες 
ἐδίωκον. Ὁ δὲ βοήσας, ὡς οὐ μένουσιν οἵ ἄνδρες, 16 
ἤλαυνε, καὶ σὺν αὐτῷ Κηνσωρῖνός τὸ καὶ Μεγάβακχος, 
ὁ μὲν εὐψυχέᾳ καὶ ῥώμῃ διαφέρων, Κηνσωρῖνος δὲ 
βουλευτιπὸν ἔχων ἀξέωμα καὶ δεινὸς εἰπεῖν. ἑταῖροι δὲ 
Κράσσου καὶ παραπλήσιοι καϑ᾽ ἡλικέαν. Ἐπισπομένων 
δὲ τῶν ἱππέων οὐδὲ τὸ πεξὸν ἀπελείπετο προϑυμίᾳ καὶ 50 
χαρᾷ τῆς ἐλπίδος" νικᾶν γὰρ ᾧοντο καὶ διώκειν. ἄχρι 
οὗ πολὺ προελθόντες ἤσϑοντο τὴν ἀπάτην. μεταβαλ- 
λομένων ἅμα τῶν φεύγειν δοκούντων καὶ πλειόνων ἄλ-- 
λων ἐπιφερομένων. Ἐνταῦϑα ἔστησαν, οἰόμενοι συνά-- 
wey αὐτοῖς εἰς χεῖρας ὀλέγοις οὖσι τοὺς πολεμέους. Οἵ 36 

δὲ τοὺς καταφράκτους προτάξαντες ἐναντίους τοῖς Ῥω-- 
μαίοις, τὴν δ᾽ ἄλλην ἵππον ἄτακτον περὶ αὐτοὺς ἐλαύ--: 
γοντες, καὶ συνταράττοντες τὸ πεδέον͵ ἀνίστασαν ἐκ βυ- 
ϑοῦ ϑῖνας ἄμμου κονιορτὸν ἐπαγούσας ἄπλετον, ὡς 
μήτε διορᾶν ῥαδίως μήτε φϑέγγεσϑαι τοὺς Ῥωμαίους, 80 
εἷλουμένους δὲ ἐν ὀλίγῳ καὶ συμπέπτοντας ἀλλήλοις 
βάλλεσϑαι καὶ ἀποθνήσκειν ov ῥάδιον οὐδ᾽ ὀξὺν ϑά- 
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' yatov, ἀλλ ὑπὸ σπασμοῦ καὶ ὀδύνης δυσανασχετοῦνταρ 
καὶ κυλινδουμένους περὶ τοῖς ὀϊστοῖς ἐναποϑραύειν τοῖς 
τραύμασι, Blg τὸ πειρωμένους ἐξέλκειν ἠγκιστρωμένας 559 
ἀκέδας καὶ δεδυκυίας διὰ φλεβῶν καὶ νεύρων προσα- 

δναρρηγνύναι καὶ λυμαίνεσθαι σφᾶς αὐτούς. Οὕτω δὲ 
πολλῶν ἀποϑνησκόντων ἄπρακτοι καὶ of ξῶντες ἦσαν 
πρὸς ἀλκήν᾽ καὶ τοῦ Ποπλίου παρακαλοῦντος ἐμβαλεῖν 
εἰς τὴν κατάφρακτον, ἐπεδείκνυσαν ἑαυτῶν χεῖράς τὸ 
ϑυρεοῖς συμπεπερονημένας. καὶ πόδας διαμπὰξ προσε-- 

10ληλαμένους πρὸς τοὔδαφος. ὥστε καὶ πρὸς φυγὴν ἀμη- 
χάνους εἶναι καὶ πρὸς ἄμυναν. Αὐτὸς οὖν τοὺς ἱππεῖς 
παρορμήσας προσέβαλε μὲν ἐρρωμένως καὶ συνῆψε τοῖς 
ἀνδράσιν, ἦν δὲ ἄνισος ἔν τε ταῖς πληγαῖς καὶ τῷ φυ-- 
λάττεσϑαι. παίων μὲν ἀσϑενέσι καὶ μικροῖς δορατέοις 

16 ϑώρακας ὠμοβύρσους καὶ σιδηροῦς, παιόμενος δὲ κον-- 
τοῖς εἰς εὐσταλῆ καὶ γυμνὰ σώματα τῶν Γαλατῶν τού- 
τοις γὰρ ἐθάρρει μάλιστα, καὶ μετὰ τούτων ἔργα ϑαυ- 
μαστὰ διεπράττετο. Τῶν τε γὰρ κοντῶν ἐπελαμβάνοντο, 
καὶ συμπλεκόμενοι τοὺς ἄνδρας ἀπὸ τῶν ἵππων ἐώϑουν 

40 τῇ βαρύτητι τοῦ ὁπλισμοῦ δυσκινήτους ὄντας. πολλοὶ 
δὲ τοὺς ἑαυτῶν ἀπολείποντες ἵππους καὶ ὑποδυόμενοι 
τοῖς ἐκείνων ἔτυπτον εἰς τὰς γαστέρας᾽ οἵ δ᾽ ἀνεσκίρ- 
τῶν ὑπ᾽ ὀδύνης, καὶ συμπατοῦντερ ἐν ταὐτῷ τοὺς ἐπι- 
βάτας καὶ τοὺς πολεμέους ἀναπεφυρμένους ἀπέϑνη- 

φσκον. Ἐπίέεξε δὲ τοὺς Γαλάτας μάλιστα τό τε ϑάλπος 
καὶ τὸ δίψος. ἀμφοτέρων ἀήϑεις ὄντας καὶ τῶν ἵππων 
ἀπολώλεισαν of πλεῖστοι πρὸς ἐναντίους ἐλαυνόμενοι 
τοὺς κοντούς. Ἐβιάσϑησαν οὖν ἀναχωρῆσαι πρὸς τοὺς 
ὁπλίτας, ἔχοντες τὸν Πόπλιον ὑπὸ τραυμάτων ἤδη κα- 

δοκῶς διακείμενον. Ἰδόντες δὲ ϑῖνα βουνώδη πλησίον 
ἐχώρουν ἐπ᾽ αὐτὴν, καὶ τοὺς μὲν ἵππους ἐν μέσῳ xaré- 
δησαν, ἔξωθεν δὲ τοῖς θυρεοῖς συγκλείσαντες ὥοντο 
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ῥᾷον ἀμυνεῖσθαι τοὺς βαρβάρους. ᾿Απέβαινε δὲ τού- 
ψαντέον. Ἐν μὲν γὰρ τῷ ὁμαλῷ τοῖς ὕπισϑεν ἁμῶς γέ 
πως παρέχουσιν οἵ ἀρότακτοι ῥαστώνην, ἐκεῖ δ᾽ ἄλλον 
ὑπὲρ ἄλλον διὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀνέχοντος τοῦ χωρίου 

καὶ μᾶλλον ἀεὶ τὸν κατόπιν ἐξαέφοντος οὐδὲν ἡ ἣν τὸ δια- ὁ 

φεῦγον. ἀλλ᾽ ἐβάλλοντο πάντες ὁμαλῶς ὀδυρόμενοι τὴν 
ἀχλεῇ καὶ ἄπρακτον αὐτῶν τελευτήν. Ἦσαν δὲ περὶ 
τὸν Πόπλιον ἄνδρες Ἕλληνες δύο τῶν αὐτόθι κατοι- 
κούντων ἐν Κάρραις, Ἱερώνυμος καὶ Νικόμαχος, of 
cuvénsBov αὐτὸν ὑπεξελθεῖν μετ᾽ αὐτῶν καὶ διαφεύ- 10 
yew els Ἴχνας, πόλιν ἠφημένην τὰ Ῥωμαίων καὶ οὐ 
μακρὰν οὖσαν. Ὁ δὲ φήσας οὐδένα δεινὸν οὕτως ἔσε- 

σϑαι θάνατον, ὃν φοβηϑεὶς Πόπλιος ἀπολείψει τοὺς 

ἀπολλυμένους Ou’ αὑτόν, ἐκείνους μὲν ἐκέλευσε σώξε-- 
σϑαι καὶ δεξιωσάμενος ἀπέλυσεν. αὐτὸς δὲ τῇ χειρὶ 15 
χρήσασϑαι μὴ δυνάμενος (διελήλατο γὰρ βέλει). τὸν 
ὑπασπιστὴν ἐκέλευσε πατάξαι τῷ ξίφει παρασχὼν τὸ 
πλευρόν. Ὁμοίως δὲ καὶ Κηνσωρῖνον ἀποθανεῖν λέ- 
youve.’ Μεγάβακχος δ᾽ αὐτὸς αὑτὸν διεχρήσατο καὶ τῶν 
ἄλλων of δοκιμώτατοι. Τοὺς δ᾽ ὑπολελειμμένους ἀνα-- ὃς 
βαίνοντες of Πάρϑοι τοῖς κοντοῖς διήλαυνον μαχομέ- 
vous’ ξῶντας δ᾽ οὐ πλείονας ἁλῶναί φασι πεντακοσίων. 
Τὰς δὲ κδφαλὰς τῶν περὶ τὸν Πόπλιον ἀποκόψαντες 
ἥλαυνον εὐϑὺς ἐπὶ τὸν Κράσσον. 

XXVI. Εἶχε δὲ τὰ κατ᾽ αὐτὸν οὕτως. Ὡς ἐκέλευσε! 

τὸν υἱὸν ἐμβαλεῖν τοῖς Πάρϑοις καί τις ἤγγειλεν αὐτῷ 
μακρὰν τροπὴν εἶναι καὶ δέωξιν ἰσχυρὰν τῶν πολεμέων, 
ἑώρα δὲ καὶ τοὺς καϑ᾽ αὐτὸν οὐκχέτε προσκειμένους 
ὁμοίως (ἐκεῖ γὰρ ἐρρύησαν οἱ πλεῖστοι). μικρὸν ave-- 
ϑάρρησε, καὶ συναγαγὼν ὑπέστειλεν ἐν χωρίοις προσ-- 30 
ὥντεσι τὸν στρατόν͵ αὐτίκα προσδοκῶν τὸν υἱὸν ἐπανή-- 
ξειν ἀπὸ τῆς διώξεως. Τῶν δὲ πεμφϑέντων ὑπὸ τοῦ 
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Ποπλέου πρὸς αὐτόν, ὡς ἐκινδύνευεν. of μὲν πρῶτοι 
διεφθάρησαν ἐμπεσόντες εἰς τοὺς βαρβάρους, of ὃ᾽ 
ὕστεροι μόγις διαφυγόντες ἀπήγγελλον οἴχεσϑαι τὸν 
Πόπλιον, εἰ μὴ ταχεῖα καὶ πολλὴ βοήϑεια παρ᾽ ἐκεένου 560 

ὁ γένοιτο. Τὸν δὲ Κράσσον ἅμα πολλὰ πάϑη κατέσχε" 
καὶ λογισμῷ μὲν οὐδὲν ἔτι τῶν πραγμάτων ἑώρα. φόβῳ 
δὲ περὶ τοῦ σύμπαντος ἅμα καὶ πόϑῳ τοῦ παιδὸς ἕλκό- 
μενος βοηϑεῖν καὶ μὴ βοηϑεῖν τέλος, ὥρμησε προάγειν 
τὴν δύναμιν. Ἐν τούτῳ δ᾽ οἱ πολέμιοι προσεφέροντο 

10 κλαγγῇ καὶ παιᾶνι φοβερώτεροι, καὶ πολλὰ τῶν τυμπά- 
νῶν αὐϑις περιεμυκᾶτο. τοὺς “Ῥωμαίους ἑτέρας μάχης 
ἀρχὴν προσδοκῶντας. Of δὲ τὴν κεφαλὴν τοῦ Ποπλέου 
κομέξοντες ὑπὲρ αἰχμῆς ἀναπεπηγυῖαν ἐγγὺς προσελά- 

σαντες ἀνέδειξαν ὕβρει πυνθανόμενοι τοκέας αὐτοῦ καὶ 
16 γένος οὐ γὰρ δὴ πρέπειν γε Κράσσου πατρὸς avavdgo- 

τάτου καὶ κακέστου γενναῖον οὕτω παῖδα καὶ λαμπρὸν 
ἀφετῇ γενέσϑαι. Τοῦτο τὸ ϑέαμα Ῥωμαίων ὑπὲρ ἅπαν- 
τα τἄλλα δεινὰ τὰς ψυχὰς κατέκλασε καὶ παρέλυσεν, οὐ 

ϑυμοῦ πρὸς ἄμυναν, ὥσπερ ἦν εἰκόρ; ἀλλὰ φρέκης καὶ 
20 τρόμου πᾶσιν ἐγγενομένου. Καίτοι τόν ve ᾿ Κράσσον αὗ- 

τοῦ λαμπρότατον ἐν τῷ τότε πάϑει φανῆναι λέγουσιν" 
ἐβόα γὰρ ἐπιὼν τὰς τάξεις" ,,Ewov, ὦ Ῥωμαῖοι, τοῦτο 
τὸ πένθος ἴδιόν ἐστιν" ἡ δὲ μεγάλη τύχη καὶ δόξα τῆς 
Ῥώμης ἐν ὑμῖν ἕστηκε σωξομένοις ἄϑραυστος καὶ anr- 

ἀότητος. Εἰ δὲ καὶ ἐμοῦ τις οἶκτος ἀφῃρημένου παῖδα 
πάντων ἄριστον, ἐπιδείξασϑε τοῦτο ὀργῇ πρὸς τοὺς 
πολεμίους. ᾿Αφέλεσϑε τὴν χαρὰν αὐτῶν. τιμωρήσασϑε 
τὴν ὠμότητα, μὴ καταπλαγῆτε τοῖς γεγενημένοις. st δεῖ 
τι καὶ παϑεῖν μεγάλων ἐφιεμένους. Οὐδὲ Μούκουλλος 

80 Τιγράνην ἀναιμωτὶ καϑεῖλεν͵ οὐδὲ Σκηπίων ᾿Αντίοχον, 
χιλέας δὲ ναῦς οἱ παλαιοὶ περὶ Σικελίαν ἀπώλεσαν. ἐν 
δ᾽ Ἰταλίᾳ πολλοὺς αὐτοκράτορας καὶ στρατηγούς, ὧν 
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οὐδεὶς προηττηϑεὶς ἐκώλυσεν αὐτοὺς χρατῆσαι τῶν 
νενικηκότων. Ov γὰρ εὐτυχίᾳ τὰ Ῥωμαίων, ἀλλὰ τλη- 
μοσύνῃ καὶ ἀρετῇ πρὸς τὰ δεινὰ χωρούντων εἰς τοῦτο 
προῆλθε δυνάμεως.“ 

ΧΧΥ͂ΙΙ. Τυιαῦτα λέγων καὶ παραϑαρσύνων ὁ Κράσ-- 5 
60g οὐ πολλοὺς ἑώρα προϑύμως ὑπακούοντας, ἀλλὰ καὶ 
συναλαλάξαι κελεύσας ἥλεγξε τοῦ στρατοῦ τὴν κατή-- 
φειαν, ὡς ἀσϑενῇ καὶ ὀλίγην καὶ ἀνώμαλον κραυγὴν 
ἐποιήσαντο᾽ ἡ δὲ παρὰ τῶν βαρβάρων λαμπρὰ καὶ ϑρα- 
osta κατεῖχε. Τραπομένων δὲ πρὸς ἔργον of μὲν οἰκέται 10 
καὶ πελάται πλάγιοι περιδλαύνοντες ἐτόξευον, αὐτοὶ δὲ 
τοῖς κοντοῖς of πρότακτοι χρώμδνοι συνέσεελλον εἰς ὀλέ- 

γον τοὺς Ῥωμαίους, πλὴν ὅσοι τὸν ὑπὸ τῶν τοξευμάτων 
φεύγοντες ϑάνατον ἀπετόλμων παραβόλως εἰς αὐτους 

φέρεσθαι, μικρὰ μὲν βλάπτοντες. ὀξέως δὲ ϑνήσκοντες 15 
ὑπὸ τραυμάτων μεγάλων καὶ καιρέων, παχὺν ἐπωϑούν-- 
τῶν τῷ σιδήρῳ τὸν κόντον εἰς τοὺς ἵππους, πολλάκις 
83 χαὶ διὰ δυεῖν ἀνδρῶν ὑπὸ ῥύμης διαπορευόμενον. 
Οὕτω δὲ ἀγωνισάμενοι νυχτὸς ἐπιούσης ἀπηλλάγη- 
σαν, εἰπόντες ore Κράσσῳ χαρίζονται νύχτα play ἀπο- 30 
ϑρηνῆσαι τὸν υἱόν, ἣν ἄρα μὴ βέλτιον ὑπὲρ ξαυτοῦ 
σκεψάμενος ἐλθεῖν μᾶλλον ἐθελήσῃ πρὸς ᾿Αρσάκην 7 
κομισϑῆναι. Οὗτοι μὲν οὖν ἐπαυλιαάμεναι πλησίον ἐν 

dante μεγάλαις ἦσαν" νὺξ δὲ χαλεπὴ τοὺς Ῥωμαέουςρ 
κατελάμβανεν, οὔτε ταφῆς τῶν κειμένων οὔτο ϑεραπείας 36 
τῶν τετρωμένων φαὶ ψυχορραγούντων ποιουμένους Ao- 
γον, ἑκάστου δ᾽ ἑαυτὸν ἀποκλαίοντος. “Aguare yao 
ἐφαίνετο τήν τὸ ἡμέραν αὐτοῦ προσμείνασι καὶ νύκτωρ 
εἰς πεδέον ἀχανὲς ἐμβαλοῦσιν of τὸ τραυματίαι πολλὴν 
ἀπορφέαν παρεῖχον, καὶ κομέξειν, ἐμποδὼν τῷ raze τῆρ 80 
φυγῆς ἐσόμενοι, καὶ ἀπολείπειν, βοῇ τὴν ἀπόδρασιν ἐξ-- 
αγγελοῦντες. Τοῦ δὲ Κράσσου, καίπερ αἴτιον ἁπάντων 
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vouttovres, ἐπόϑουν ὅμως τήν τε ὄψιν καὶ τὴν φωνήν. 
Ὁ δὲ καθ᾽ ἑαυτὸν ἐγκεκαλυμμένος ὑπὸ σκότους ἔκειτο, 561 
παράδειγμα τοῖρ πολλοῖς τύχης, τοῖς δ᾽ δὖ φρονοῦσιν 
ἀβουλέας καὶ φιλοτιμέας, δι᾽ ἣν οὐκ ἡγάπα πρῶτος 

5 ὧν καὶ μέγιστος ἐν μυριάσιν ἀνθρώπων τοσαύταις, ἀλλ᾽ 
ὅτι δυεῖν μόνον ἀνδρῶν ὕστερος ἐκρίνετο τοῦ παντὸς 
ἀποδεῖν νομίζων. Τότε δ᾽ οὖν αὐτὸν Oxraovtos ὁ πρε- 
σβευτὴς καὶ Κάσσιος ἀνέστασαν καὶ παρεθάρρυνον. Ὡς 
δ᾽ ἀπηγορεύκει παντάπασιν. αὐτοὶ συγκαλέσαντες ἔχα- 

Ιοτοντάρχας καὶ Aoyayous, ὡς ἔδοξε βουλευομένοις μὴ 
μένειν, ἀνίστασαν τὸν στρατὸν ἄνευ σάλπιγγος καὶ δι᾽ 
ἡσυχίας τὸ πρώτον᾽ εἶτ᾽ αἰσϑομένων ὡς ἀπελείποντο 
τῶν ἀδυνάτων, ἀκοσμία δεινὴ καὶ σύγχυσις μετ᾽ οἰμω-- 
γῆς καὶ Boys τὸ στρατόπεδον κατεῖχεν. ‘Ex τούτου δὲ 

16 ταραχὴ καὶ πτοέα προϊόντας αὐτοὺς ὑπελάμβανεν, ὡς 
ἐπιφερομένων τῶν πολεμέων. Καὶ πολλάκις μὲν ἐκτρε-- 
πόμενοι, πολλάκις δὲ εἰς τάξιν καϑιστάμενοι, τῶν δὲ 
τραυματιῶν ὅσοι παρηκολούϑουν τοὺς μὲν ἀναλαμβά-- 
vovtss, τοὺς δὲ ἀποτιϑέμενοι διατριβὴν εἶχον, πλὴν 

40 τριακοσίων ἱππέων, οὖς Ἰγνάτιος ἔχων προσέμιξε ταῖς 
Κάρραις περὶ μέσας νύκτας. ὥϑεγξάμενος δὲ Ῥωμαϊστὶ 
τοῖς τειχοφυλακοῦσιν, ὡς ὑπήκουσαν, ἐκέλευσε Κοπω-- 
via τῷ ἄρχοντι φράξειν, ὅτι γέγονε μάχη μεγάλη Κράσ-- 
σῳ πρὸς Πάρϑους, ἄλλο δ᾽ οὐδὲν εἰπὼν οὐδ᾽ αὑτὸν 

46 ὅστις ἦν: ἀπήλαυνεν ἐπὶ τὸ Ζεῦγμα, καὶ διέσωσε μὲν 
τοὺς σὺν αὑτῷ, κακῶς δ᾽ ἤκουσε καταλιπὼν τὸν στρα- 
τηγόν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὦὥνησέ γε τὸν Κράσσον ἡ προσρι-- 
φεῖσα τότε τῷ Κοπωνίῳ φωνή᾽ συμφρονήδας γάρ, ὅτε 
οὐδὲν χρηστὸν ἀγγέλλειν ἔχοντος ἐστὶ τὸ τάχος καὶ τὸ 

δὺ συγκεχυμένον τοῦ λόγου, παρήγγειλεν εὐθὺς ἐξοπλίζξε-- 
σϑαι τοὺς στρατιώτας" καὶ ἅμα τῷ πρῶτον αἰσϑέσθαι 
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τὸν Κράσσον ἐν ὁδῷ γεγενημένον ἀπαντήσας ἀνελάμ-- 
Bove καὶ παρέπεμπε τὴν στρατιὰν εἰς τὴν πόλιν. 

ΧΧΥ͂ΠΙ. Οἱ δὲ Πάρϑοι νυκτὸς μὲν αἰσθόμενοι τὴν 
ἀπόδρασιν οὐκ ἐδίωκον, ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ τοὺς μὲν ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ καταλειφϑέντας οὐ μείους τετρακισχιλέων ὅ 

ἐπελθόντες ἀπέσφαξαν. ἐν δὲ τῷ πεδίῳ πλανωμένους 
πολλοὺς ἱππασάμενοι συνέλαβον. Τέσσαρας δ᾽ ὁμοῦ 
σπεέρας., ἃς ste νυκτὸς ἀπέρρηξε Βαργοντήιος ὁ πρε- 
σβευτῆς, ἐκπεσούσας τῆς ὁδοῦ περισχόντες ἔν trove λό- 
po διέφϑειραν ἀμυνομένας πλὴν ἀνδρῶν εἴκοσι. Τού-- 10 
τους δὲ γυμνοῖς τοῖς ξίφεσιν ὠθουμένους δι᾿ αὐτῶν 
ϑαυμάσαντες εἶξαν, καὶ διέξοδον ἀπιοῦσι βάδην εἰς τὰς 
Κάρρας ἐδίδοσαν. Τῷ δὲ Σουρήνᾳ προσέπεσε ψευδὴς 
λόγος ἐκπεφευγέναι Κράσσον μετὰ τῶν ἀρέστων, τὸ δ᾽ 
εἰς Κάρρας συνερρυηκὸς ὄχλον εἶναι σύμμικτον οὐκ 16 
ἀξίων σπουδῆς ἀνθρώπων. Οἰόμενος οὖν ἀποβεβληκέ- 
ναι τὸ τῆς νέκης τέλος. ἔτι δ᾽ ἀμφιδοξῶν καὶ μαϑεῖν 
βουλόμενος τἀληϑές, ὅπως ἢ προσμένων ἐνταῦϑα πο- 
λιορκοίη Κράσσον ἢ διώκοι χαίρειν ἐάσας Καρρηνούς, 
ὑποπέμπει τινὰ τῶν παρ᾽ αὐτῷ διγλώττων πρὸς τὰ 30 
τείχη, κελεύσας ἱέντα Ῥωμαϊκὴν διάλεκτον καλεῖν Κράσ-- 
σον αὐτὸν ἢ Κάσσιον, ὡς Σουρήνα διὰ λόγων ἐθέλον--: 
τος αὐτοῖς συγγενέσθαι. Ταῦτα τοῦ διγλώττου φρά- 
σαντος. ὡς ἀπηγγέλη τοῖς περὶ Κράσσον, ἐδέχοντο τὰς 
προκλήσεις" καὶ μετὰ μικρὸν ἧκον ἀπὸ τῶν βαρβάρων ἃς 
ἤάραβες, of Κράσσον εὖ καὶ Κάσσιον an’ ὄψεως ἐγνώ- 
οιξον, ἐν τῷ στρατοπέδῳ πρὸ τῆς μάχης γεγονότες. Οὗ- 
τοι τὸν Κάσσιον ἰδόντες ἀπὸ τοῦ τείχους ἔλεγον. ὅτι 
Σουρήνας σπένδεται καὶ δίδωσιν αὐτοῖς φίλοις οὖσι 
βασιλέως σώξεσϑαι Μεδοποταμίαν ἐκλιποῦσι᾽ τοῦτο γὰρ 80 

ὁρᾶν λυσιτελὲς ἀμφοτέροις πρὸ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης. 
Δεξαμένου δὲ τοῦ Κασσίου, καὶ τόπον ὁρισϑῆναι καὶ 
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χρόνον ἀξιοῦντος, ἐν ᾧ συνίασι Σουρήνας καὶ Κράσ- 88 
60S, οὕτω φάμενοι ποιήσειν ἀπήλαυνον. 

XXIX. Ἡσϑεὶς οὖν ὁ Σουρήνας ἐπὶ τῷ τοὺς ἄνδρας 
ἐνέχεσθαι τῇ πολιορκίᾳ, μεθ᾽ ἡμέραν ἐπῆγε τοὺς Πάρ-- 

δ ϑους πολλὰ καϑυβρίζοντας καὶ κελεύοντας. εἰ βούλον-- 
toe τυχεῖν σπονδῶν Ῥωμαῖοι, Κράσσον ἐγχειρέδαι σφίσι 
καὶ Κάσσιον δεδεμένους. Of δ᾽ ἤχϑοντο μὲν ἠπατημέ- 
vou, μακρὰς δὲ καὶ κενὰς τὰς ̓ Δρμενέων ἐλπίδας κατα-- 
βάλλειν τῷ Κράσσῳ φράσαντες εἴχοντο δρασμοῦ" καὶ 

τοτοῦτ᾽ ἔδει μηδένα πρὸ καιροῦ Καρρηνῶν πυϑέσϑαι. 
Πυνϑάνεται δ᾽ ὁ πάντων ἀπιστότατος ᾿ἀνδρόμαχος, ὑπὸ 
Κράσσου καὶ τοῦτο πιστευϑεὶς καὶ τῆς ὁδοῦ τὴν ἡγε- 
μονίαν. Οὐδὲν οὖν ἔλαθε τοὺς Πάρθους, ἐξαγγέλλοντος 
τοῦ ᾿ἀνδρομάχου καϑ᾽ ἕκαστον. Ἐπεὶ δὲ νυκτομαχεῖν 

6 οὐ πάτριον αὐτοῖρ ἐστιν οὐδὲ ῥῴδιον, ἐξήει δὲ νύκτωρ 
ὁ Κράσσος, ὕπως μὴ καϑυστερήσωσι πολὺ τῇ διώξει 
στρατηγῶν 0 ̓ Ανδρόμαχος ἄλλοτε ἄλλας ὁδοὺς ὑφηγεῖτο, 
καὶ τέλος ἐξέτρεψεν εἰς ἔλη βαϑέα καὶ χωρία τάφρων 
μεστὰ τὴν πορείαν, χαλεπὴν καὶ πολυπλανῆ γινομένην 

20 τοῖς ἐπισπομένοις. Ἐγένοντο yao tives, οἵ μηδὲν ὑγιὲς 
τὸν ᾿ἀνδρύμαχον στρέφειν καὶ περιελέττειν εἰκάσαντες 
οὐκ ἠκολούϑησαν, ἀλλὰ Κάσσιος μὲν ἐπανῆλϑεν εἰς 
Κάρρας πάλιν, καὶ τῶν ὁδηγῶν (ζάραβες δ᾽ ἦσαν) ἀνα-- 
μένειν κελευόντων, ἄχρε ἂν σελήνη παραλλάξῃ τὸν 

86 σκορπίον. ...41λλ᾽ ἔγωγε" εἰπὼν ., ἔτι τούτου μᾶλλον 
φοβοῦμαι τὸν τοξότην““ ἀπήλαυνεν εἰς Συρίαν wed’ 
ἱππέων πεντακοσίων᾽ ἄλλοι δὲ χρησάμενοι πιστοῖς 60n~ 
γοῖς ἐλάβοντο χωρίων ὀρεινῶν, ἃ καλεῖται Σίννακα, 

καὶ κατέστησαν ἐν ἀσφαλεῖ πρὸ ἡμέρας. Οὗτοι περὶ 
80 πεντακισχιλέους ἦσαν" ἡγεῖτο δ᾽ αὐτῶν ἀνὴρ ἀγαϑὸς 

Ὀχταούϊος. Τὸν δὲ Κράσσον ἡμέρα κατελάμβανεν ἐπι- 
βουλευόμενον vx’ ᾿ἀνδρομάχου περὶ τὰς δυσχωρίας καὶ 
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εὸ ἕλος. Ἦσαν δὲ τέσσαρες σπεῖραι σὺν αὐτῷ ϑυρεοφό-- 
ρῶν. ἱππεῖς δὲ παντελῶς ὀλίγοι καὶ πέντε ῥαβδοῦχοι: 
usd ὧν ἐπιπόνως εἰς τὴν ὁδὸν καὶ μόλις καταστάς, ἤδη 
τῶν πολεμέων ἐπικειμένων, ὅσον δώδεκα σταδίους ἀπο- 
λιπὼν τοῦ συμμῖξαι τοῖς περὶ τὸν Ὀκχταούϊον ἐπ᾽ ἄλλον 5 
ἀναφεύγει λόφον, οὐχ οὕτω μὲν ἄφιππον οὐδ᾽ ὀχυρόν, 
ὑποκείμενον δὲ τοῖς Σιννάκοι; καὶ δσυνηρτημένον αὖ- 
χένι μακρῷ διὰ μέσου κατατεένοντι τοῦ πεδίου πρὸς 
τοῦτον. Ἦν οὖν ἐν ὄψει τοῖς περὶ τὸν Ὀκταούϊον ὁ 
κένδυνος αὐτοῦ. Καὶ πρῶτος Ὀκταούϊος ἔϑει wer’ ὁλί- 10 
you ἄνωϑεν ἐπιβοηϑῶν, εἶτα of λοιποὶ κακέσαντες ἑαυ-- 
τοὺς ἐπεφέροντο, καὶ προσπεσόντες καὶ ὠσάμενοι τοὺς 
πολεμίους ἀπὸ τοῦ λόφου περιέσχον ἐν μέσῳ τὸν Κράσ- 
Gov καὶ προεβάλλοντο τοὺς ϑυρεοὺς μεγαληγοροῦντες,. 
ὡς οὐκ ἔστι Πάρϑοις βέλος. ὃ προσπεσεῖται τῷ σώματι 15 
τοῦ αὐτοχράτορος πρὶν ἢ σφᾶς ἅπαντας ὑπὲρ αὐτοῦ 
μαχομένους ἀποϑανεῖν. 

XXX. Ὁρῶν οὖν ὁ Σουρήνας τούς τε Πάρϑους ἀμ-- 
βλύτερον ἤδη κινδυνεύοντας, καὶ ἣν 4 τὸ νὺξ ἐπίσχῃ 
καὶ τῶν ὀρῶν οἵ Ῥωμαῖοι λάβωνται, παντάπασιν αὐτοὺς 20 
ἐσομένους ἀλήπτους, ἐπῆγε τῷ Κράσσῳ δόλον. ‘Agat- 
ϑησαν μὲν γὰρ ἔνιοι τῶν αἰχμαλώτων ἀκηκοότες ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ τῶν βαρβάρων πρὸς ἀλλήλους ἐπίτηδες 
διαλεγομένων, ὡς οὐ βούλεται βασιλεὺς ἄσπονδον αὖ-- 
τῷ τὸν πόλεμον εἶναι πρὸς Ῥωμαίους, τὴν δὲ φιλίαν 35 
ἀναλαβεῖν χάριτι, Κράσσῳ χρησάμενος φιλανθρώπως, 
ἔσχοντο δὲ μάχης οἵ βάρβαροι, Σουρήνας δὲ μετὰ τῶν 
ἀρέστων προσελάσας ἀτρέμα τῷ λόφῳ τοῦ μὲν τόξου τὸν 
τόνον ἀνῆχε, τὴν δὲ δεξιὰν προὔτεινεν. ἐκάλει δὲ τὸν 
Κράσσον ἐπὶ συμβάσεις. εἰπών, ὅτι τῆς μὲν ἀνδρείας καὶ 80 
δυνάμεως ἄκοντος πεπείραται βασιλέως, πραότητα δ᾽ 
αὐτοῖς καὶ φιλοφροσύνην ἑκὼν ἐπιδεέκνυται σπενδόμε- 
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νος ἀπιοῦσι καὶ παρέχων σώξεσϑαι. Ταῦτα τοῦ Σου- 568 
ρήνα λέγοντος οἱ μὲν ἄλλοι προϑύμως ἐδέξαντο καὶ 
περιχαρεῖς ἦσαν, ὁ δὲ Κράσσος οὐδὲν ὅ τι μὴ δι’ ἀπά- 
της ἐσφαλμένος ὑπ᾽ αὐτῶν, καὶ τὸ αἰφνίδιον τῆς μετα- 

ὅ βολῆς ἄλογον ἡγούμενος, οὐχ ὑπήκουεν, ἀλλ᾽ ἐβου-- 
λεύετο. Τῶν δὲ στρατιωτῶν βοώντων καὶ κελευόντων, 
εἶτα λοιδορούντων καὶ κακιξόντων ὡς προβάλλοντα 
μαχουμένους αὐτοὺς οἷς αὐτὸς ἀνόπλοις εἰς λόγους οὐ 

᾿ς ϑαρρεῖ συνελθεῖν, πρῶτον μὲν ἐπειρᾶτο δεῖσϑαι καὶ 
τολέγειν, Ore τὸ λειπόμενον μέρος τῆς ἡμέρας διακαρτε--: 

ρήσαντες ἐν τοῖς ὀρεινοῖς καὶ τραχέσι δύνανται διὰ 
νυκτὸς ἐέναι. καὶ τὴν ὁδὸν ἐδείκνυε, καὶ παρεκάλει τὴν 
ἐλπίδα μὴ προέσϑαι τῆς σωτηρίας ἐγγὺς οὔσης. Ὡς δὲ 

- χαλεπαίνοντες αὐτῷ καὶ τὰ ὅπλα κρούοντες ἠπείλουν, 
15 φοβηϑεὶς ἐχώρει, καὶ τοσοῦτον εἶπε μεταστραφείς" 

»Ὀκταοῦτε καὶ Πετρώνιε καὶ ὅσοι πάρεστϑ Ῥωμαίων 
ἄρχοντερ; ὑμεῖς ὁρᾶτε τῆς ἐμῆς ὁδοῦ τὴν ἀνάγκην, καὶ 
σύνιστε παρόντες, ὡς αἰσχρὰ πάσχω καὶ βίαια, τοῖς δ᾽ 
ἄλλοις ἅπασιν ἀνθρώποις λέγετε σωθέντες, ὡς Κράσ-- 

260g ἀπατηϑεὶς ὑπὸ τῶν πολεμίων, οὐκ ἐκδοϑεὶς ὑπὸ 
τῶν πολιτῶν ἀπώλετο." 

ΧΧΧΙ. Οὐ μὴν ἔμειναν of περὶ τὸν Ὀκταούϊον, ἀλλὰ 
συγκατέβαινον ἀπὸ τοῦ λόφου᾽ τοὺς δὲ ῥαβδούχους ἕπο-- 
μένους ὁ Κράσσος ἀπήλασε. Πρῶτοι δὲ τῶν βαρβάρων 

46 ἀπήντησαν αὐτῷ δύο μιξέλληνες, οἵ καὶ προσεκύνησαν 
τὸν Κράσσον ἀπὸ τῶν ἵππων ἁλόμενοι, καὶ προσαγορεύ-- 
σαντες ἑλλάδι φωνῇ παρεκάλουν προπέμψαι τινάς, οἷς 
ἐπιδεέξεται Σουρήνας ἑαυτὸν καὶ τοὺς περὶ αὑτὸν ἀνό-- 
πλους καὶ ἀσιδήρους προσερχομένους. Ὁ δὲ Κράσσος 

80 ἀπεκρίνατο μὲν wg, εἰ καὶ τὸν ἐλάχιστον εἶχε τοῦ Env 
λόγον, οὐκ ἂν εἰς χεῖρας αὐτοῖς ἦλϑεν, ὅμως δὲ δύο 
Ῥωσκίέους ἀδελφοὺς ἔπεμψε πευσομένους,, ἐπὶ τίσι καὶ 
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πόσοι συνίασιν. Ovg εὐθὺς συλλαβὼν 6 Σουρήνας 
κατεσχεν, αὐτὸς δὲ μετὰ τῶν ἀρέστων ἱππότης προσῇει 
καί 4, Τέτοῦτ᾽ “ ἔφη .. πεξὸς ὁ Ῥωμαίων αὐτοκράτωρ, 
ἡμεῖς δὲ ὀχούμεϑα; “ καὶ προσαγαγεῖν ἐκέλευσεν ἵππον 
αὐτῷ. Τοῦ δὲ Κράσσου φήσαντος, οὔτε αὐτὸν apag~5 
τάνειν οὔτ᾽ ἐκεῖνον, ὡς ἑκατέρῳ πάτριόν ἐστι ποιουμέ- 
νους τὴν σύνοδον, εἶναι μὲν αὐτόϑεν ἔφη σπονδὰς καὶ 
εἰρήνην ὁ Σουρήνας Ὑρωώδῃ τὸ βασιλεῖ καὶ Ῥωμαίοις, 
δεῖν δὲ γράψασϑαι τὰς συνθήκας ἐπὶ τὸν ποταμὸν 
προσελθόντας" 5) OV γὰρ ὑμεῖς ve (ὁ ξῳφη 59 πάνυ μνή- 10 
poves ὁμολογιῶν οἵ Ῥωμαῖοι“, καὶ προὔτεινε τὴν 
δεξιὰν αὐτῷ. Μεταπεμπομένου δ᾽ ἵππον οὐδὲν ἔφη 
δεῖν" βασιλεὺς γάρ σοι δίδωσι τοῦτον.“ “Apa δ᾽ ἴπ- 
xog τὸ τῷ Κράσσῳ παρέστη χρυδοχάλινος, οἵ τὸ ava- 
βολεῖς αὐτὸν ἀράμενοι περιεβίβασαν καὶ παρεέποντο 15 
πληγῇ τὸν ἵππον ἐπιταχύνοντες. Ὀχταούϊος δὲ πρῶτος 
ἀντιλαμβάνεται τῶν χαλινῶν, καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον εἷς τῶν 
χιλιάρχων Πετρώνιος. εἶτα of λοιποὶ περιΐσταντο τὸν 
τὸ ἵππον ἀνακόπτειν πειρώμενοι καὶ τοὺς πιεξοῦντας 
τὸν Κράσσον ἐξ ἑκατέρου μέρους ἀφέλκοντες. ᾿ϑισμοῦ 30 
δὲ γενομένου καὶ ταραχῆς, εἶτα πληγῶν, Ὀχταούϊος 
μὲν ἀνασπάσας τὸ ξίφος ἑνὸς τῶν βαρβάρων κτεένει 
τὸν ἱπποκόμον, ἕτερος δὲ τὸν Ὀκταούϊον ἐκ τῶν ὕὅπι- 
σϑεν πατάξας. Πετρώνιος δὲ ὅπλου μὲν οὐκ εὐπόρη- 
osv, εἰς δὲ τὸν ϑώρακα πληγεὶς ἀπεπήδησεν ἄτρωτος 35 
τὸν δὲ Κράσσον ὄνομα Πομαξάϑρης Πάρϑος ἀπέκτει-- 
vev. Οἵ δ᾽ οὔ φασιν, ἀλλ᾽ ἕτερον μὲν εἶναι τὸν ἀπο-- 
κτείναντα, τοῦτον δὲ κειμένου τὴν κεφαλὴν ἀποκόψαι 
καὶ τὴν δεξιάν. Εἰχάξεται δὲ ταῦτα μᾶλλον ἢ γινώσκε-- 
ται τῶν γὰρ παρόντων οἵ μὲν ἐκεῖ μαχύμενοι περὶ τὸν 80 
Κράσσον ἀνῃρέϑησαν, of δ᾽ εὐϑὺς ἀνεπήδησαν ἐπὶ τὸν 

564 Adpov. Ἐπελϑόντων δὲ τῶν Πάρϑων καὶ λεγόντων, ὅτε 
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Κράσσος μὲν δέκην δέδωκε, τοὺς δ᾽ ἄλλους κελεύει 
Σουρήνας κατιέναι ϑαρροῦντας, of μὲν ἐνεχείρισαν 
αὑτοὺς καταβάντες, οἵ δὲ τῆς νυκτὸς ἐσπάρησαν, καὶ 
τούτων ὀλέγοι παντάπασι διεσώθησαν τοὺς δ᾽ ἄλλους 

5 ἐκϑηρεύοντες of "Agapses συνελώόμβανον καὶ διέφϑειρον. 
“έγονται δ᾽ οἱ πάντες δισμύριοι μὲν ἀποθανεῖν, μύ-- 
ριοι δὲ ἁλῶναι ξῶντες. 

XXXII. Ὁ δὲ Σουρήνας τὴν κεφαλὴν τοῦ Κράσσου 
καὶ τὴν. χεῖρα πρὸς Ἡρώδην ἔπεμψεν εἰς ᾿Δρμενίαν, αὖ-- 

ἰοτὸς δὲ διαδοὺς λόγον ὑπ᾽ ἀγγέλων εἰς Σελεύκειαν, ὡς 
ξῶντα Κράσσον ἄγοι, παρεσκευάζετο πομπήν τινα γε-- 
Aotav ὕβρει προσαγορεύων ϑρίαμβον. Ὁ μὲν γὰρ ἐμ-- 
φερέστατος Κράσσῳ τῶν αἰχμαλώτων Γάϊος Πακκιανός, 
ἐσθῆτα βασιλικὴν γυναικὸς ἐνδὺς καὶ διδαχϑεὶς Κράσ-- 

15 60g ὑπακούειν καὶ αὐτοχράτωρ τοῖς καλοῦσιν, ἐφ᾽ ἵππου 
καϑήμενος ἤγετο" πρὸ αὐτοῦ δὲ σαλπιγκταὶ καὶ ῥα- 
βδοῦχοί τινες ὀχούμενοι καμήλοις ἥλαυνον᾽" ἐξήρτητο δὲ 
τῶν ῥάβδων βαλάντια καὶ παρὰ τοὺς πελέκεις πρόσφα-- 
τον κεφαλαὶ Ῥωμαίων ἀποτετμημέναι. Κανόπιν δ᾽ εἴ- 

φόποντο Σελευκίδες ἑταῖραι μουσουργοί, πολλὰ βωμο-- 
λόχα καὶ γελοῖα dv’ ἀσμάτων εἰς ϑηλύτητα καὶ ἀναν-- 
δρίαν τοῦ Κράσσου λέγουσαι. Ταῦτα μὲν οὖν πάντες 
ἐθεῶντο. Τὴν δὲ γερουσέαν τῶν Σελευκέων ἀϑροίσας 
εἰσήνεγκεν ἀκόλαστα βιβλία τῶν ᾿Δ4ριστείδου Μιλησια-- 

δκῶν, οὔτι ταῦτά ys καταψευσάμενος᾽" εὐρέϑη γὰρ ἐν 
τοῖς Ῥωσκέου σκευοφόροις, καὶ παρέσχε τῷ Σουρήνα 
καθυβρίσαι πολλὰ καὶ κατασκῶψαι τοὺς Ῥωμαίους. et 
μηδὲ πολεμοῦντες ἀπέχεσϑαι πραγμάτων καὶ γραμμά- 
τῶν δύνανται τοιούτων. Τοῖς μέντοι Σελευκεῦσιν ἐδό-- 

30%ét σοφὸς ἀνὴρ Αἴσωπος εἶναι τὸν Σουρήναν ὁρῶσι τὴν 
τῶν Μιλησιακῶν ἀκολαστημάτων πήραν ἐξηρτημένον 
πρόσϑεν, ὄπισϑεν δὲ Παρϑικὴν Σύβαριν ἐφελκόμενον 
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ὃν τοσαύταις παλλακίδων ἁμάξαις, τρόπον τινὰ ταῖς 
λεγομέναις ἐχέδναις καὶ σκυτάλαις ἀντιμόρφως τὰ μὲν 

᾿ ἐμφανῆ καὶ πρόσϑια μέρη φοβερὰ καὶ θηριώδη δόρασι 
καὶ τόξοις καὶ ἵπποιᾷ προβαλλομένην, κατ᾽ οὐρὰν δὲ 
τῆς φάλαγγος εἰς χορείας καὶ κρόταλα καὶ ψαλμοὺς καὶ 5 
παννυχίδας ἀκολάστους μετὰ γυναικῶν τελευτῶσαν. 
Ψεχτὸς μὲν γὰρ ὁ Ῥώσκιοςρ, ἀναιδεῖς δὲ Πάρϑοι τὰ 
"Μιλησιακὰ ψέγοντες, ὧν πολλοὶ βεβασιλεύκασιν ἐκ. Μυ- 
λησίων καὶ Ἰωνέδων ἑταιρῶν γεγονότες ‘Agoaxtda. 

ΧΧΧΠΙ. Τούτων δὲ πραττομένων Ὑρώδης ἐτύγχα--1ὸ 
vev ἤδη διηλλαγμένος ᾿ἀρταουάσδῃ τῷ ᾿“ρμενέῳ καὶ 
τὴν ἀδελφὴν αὐτοῦ γυναῖκα Πακόρῳ τῷ παιδὶ καϑωμο- 
Aoynusvog, ἑστιάσεις τε καὶ πότοι δι’ ἀλλήλων ἦσαν 

αὐτοῖς, καὶ πολλὰ παρεισήγετο τῶν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος 
ἀκουσμάτων. Ἦν γὰρ οὔτε φωνῆς οὔτε γραμμάτων 16 
'γρώδης Ἑλληνικῶν ἄπειρος, 0 δ᾽ ᾿Αρταουάσδης καὶ 
τραγῳδίας ἐποίδι καὶ λόγους ἔγραφε καὶ ἱστορίας. ὧν 
ἔνιαι διασώξονται. Τῆς δὲ κεφαλῆς τοῦ Κράσσου κομι- 
σϑείσης ἐπὶ ϑύρας ἀπηρμέναι μὲν ἦσαν αἵ τράπεξαι, 

τραγῳδιῶν δὲ ὑποκριτὴς Ἰάσων ὄνομα Τραλλιανὸς ἦδεν 30 
Εὐριπίδου Βακχῶν τὰ περὶ τὴν ᾿4γαύην. Εὐδοκιμοῦν-- 
τὸς δ᾽ αὐτοῦ Σιλλάκης ἐπιστὰς τῷ ἀνδρῶνι καὶ προσ-- 
κυνήσας προὔύβαλεν εἰς μέσον τοῦ Κράσσου τὴν κεφα-- 
λήν. Κρότῳ δὲ τῶν Πάρϑων μετὰ κραυγῆς καὶ χαρᾶς 
ἀραμένων, τὸν μὲν Σιλλάκην κατέχλιναν of ὑπηρέται 36 
βασιλέως κελεύσαντος. ὁ δ᾽ Ἰάσων τὰ μὲν τοῦ Πενϑέως 
σκευοποιήματα παρέδωκέ τινι τῶν χορευτῶν, τῆς δὲ 
τοῦ Κράσσου κεφαλῆς λαβόμενος καὶ ἀναβακχεύσας 
ἑπέραινεν ἐκεῖνα τὰ μέλη μετ᾽ ἐνθουσιασμοῦ καὶ ὠδῆς 

Φέρομεν ἐξ ὄρεος 80 
Sine νεότομον ἐπὶ μέλαϑρα, 
μακαρίαν ϑήραν. 

PLur. vit. III, 6 
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Καὶ ταῦτα μὲν πάντας ἕἔτερπεν᾽" ἀδομένων δὲ τῶν dps- 565 
. ξῆς ἀμοιβαέων πρὸς τὸν χορόν 

A. τές ἐφόνευσεν ; : 
Β. ἐμὸν τὸ γέρας" 

6 ἀναπηδήσας ὁ Πομαξάϑρης (ἐτύγχανε ὃὲ δειπνῶν) av- 
τελαμβάνετο τῆς κεφαλῆς. ὡς ἑαυτῷ “λέγειν ταῦτα μᾶλ-- 
λον ἢ ἐκεένῷ προσῆκον. Ησϑεὶς δ᾽ ὁ βασιλεὺς τὸν μὲν 
οἷς πάτριόν ἐστιν ἐδωφήσατο, τῷ δ᾽ Ἰάσονι τάλαντον 
ἔδωκεν. Eig τοιοῦτό φασιν ἐξόδιον τὴν Κράσσου στρα-- 

τοτηγίαν ὥσπερ τραγῳδίαν τελευτῆσαι. Aixn μέντοι καὶ 
τῆς ὠμότητος Ὑρώδην καὶ τῆς ἐπιορκίας Σουρήναν 
ἀξέα μετῆλθε. Σουρήναν μὲν γὰρ οὐ μετὰ πολὺν χρό-- 
νον Ὑρώδης φϑόνῳ τῆς δόξης ἀπέκτεινεν, Ὑρώδῃ δὲ 
ἀποβαλόντι Πάκορον ὑπὸ Ῥωμαίων μάχῃ κρατηϑέντα, 

16 καὶ νοσήσαντι νόσον εἰς ὕδρωπα τραπεῖσαν͵ ὥραατης ὃ 
υἱὸς ἐπιβουλεύων ἀκόνιτον ἔδωκεν. ᾿Δἀναδεξαμένης dd 
τῆς νόσου τὸ φάρμακον εἰς ἑαυτὴν, ὥστε συνεκκριϑῆ-- 
ναι, καὶ τοῦ σώματος κουφισϑέντος, ἐπὶ τὴν ταχέστην 
τῶν ὁδῶν ἐλθὼν ὁ Φραάτης ἀπέπνιξεν αὐτόν. 

20 

[NIKIOY KAI KPAZZOY ΣΥΓΚΡΙΣΙΣΙ, 

25 

I. Ἐν δὲ τῇ συγκρέσει πρῶτον ὁ Νικίου πλοῦτος τῷ 
Κράσσου παραβαλλόμενος ἀμεμπτοτέραν ἔχει τὴν κτῆ- 
σιν. “ἄλλως μὲν γὰρ οὐκ ἄν τις δοκιμάσειδ τὴν ἀπὸ με- 
τάλλων ἐργασίαν, ἧς τὰ πλεῖστα περαίνεται διὰ κακούρ-- 

ϑύγων ἢ βαρβάρων, ἐνέων δεδεμένων καὶ φϑειρομένων ἐν 
τόποις ὑπούλοις καὶ νοσεροῖς" παραβαλλομένη δὲ πρὸς 
τὰ Σύλλα δημιόπρατα καὶ τὰς περὶ τὸ πῦρ ἐργολαβέας 
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ἐπιεικεστέρα φανεῖται. Ταύταις γὰρ ὁ Κράσσος ἄνα 
φανδὸν ὡς τῷ γεωργεῖν ἐχρῆτο καὶ τῷ δανείζειν" ἃ δὲ 
ἔξαρνος ἦν ἐλεγχόμενος, ἐπὶ κέρδεσιν ἐν βουλῇ λέγειν 
καὶ τοὺς συμμάχους ἀδικεῖν καὶ γύναια περιϊὼν κολα-- 
κεύειν καὶ συνεπικρύπτειν τοὺς πονηρούς, τούτων αἱ-- 5 
τέαν οὐδὲ ψευδῆ ποτε Νικίας ἔλαβεν, ἄλλως δὲ διδοὺς 
καὶ προϊέμενος ἀργύριον ὑπὸ δειλίας τοῖς συκοφάνταις 
ἐχλευάξετο, πρᾶγμα ποιῶν Περικλεῖ μὲν ἴσως καὶ Agi- 
στείδῃ μὴ πρόπον, αὐτῷ δ᾽ ἀναγκαῖον οὐκ εὖ πεφυκότι 
πρὸς τὸ ϑαρρεῖν. Ὧι καὶ Δυκοῦργος ὕστερον 6 ῥήτωρ!10 
ἐπαρρησιάσατο πρὸς τὸν δῆμον αἰτέαν ἔχων ἐξωνήσα- 
σϑαί τινα τῶν συκοφαντῶν᾽ ,,Hdopa γάρ“ εἶπεν .»εἰ 
τοσοῦτον χρόνον πεπολιτευμένος nag ὑμῖν διδοὺς πε-- 
φώραμαι πρότερον ἢ λαμβάνων." Ἦν δὲ ταῖς δαπάναις 
πολιτικώτερος μὲν ὁ Νικίας ἀναϑήμασι καὶ γυμνασιαρ-- 15 
χίαις καὶ διδασκαλέαις χορῶν φιλοτιμούμενος, ὧν δ᾽ ὁ 
Κράσσος ἀνάλωσεν ἑστιάσας ἅμα τοσαύτας μυριάδας 
ἀνθρώπων, εἶτα θρέψας πάλιν, οὐδὲν ἦν μέρος ἃ Νικέας 
ἐκέκτητο σὺν οἷς ἀνάλωσεν, ὥστε ϑαυμάζξειν, εἴ τινα λέ- 
ληϑὲ τὸ τὴν κακέαν ἀνωμαλέαν εἶναί τινα τρόπου καὶ 30 
ἀνομολογίαν, ὁρῶντα τοὺς αἰσχρῶς συλλέγοντας εἶτ᾽ 
ἀχρήστως ἐκχέοντας. 

II. Περὶ μὲν τοῦ πλούτου τοσαῦτα" τοῖς δὲ πολιτεύ-- 
μασι τοῦ μὲν Νικέου πανοῦργον οὐδὲν οὐδὲ ἄδικον οὐδὲ 
βίαιον πρόσεστιν οὐδὲ ϑρασύτης, ἀλλ ἐξηπατᾶτο μᾶλ-- 36 
λον ὑπὸ ᾿Αλκιβιάδου καὶ τῷ δήμῳ προσῇει pat εὐλα-- 
βείας. Τοῦ δὲ Κράσσου πολλὴν μὲν ἐν ταῖς πρὸρ ἔχϑραν 
καὶ φιλέαν μεταβολαῖς ἀπιστίαν καὶ ἀνελευϑερίαν κα- 
τηγοροῦσι, Ble δ᾽ οὐδ᾽ αὐτὸς ἠρνεῖτο τὴν ὑπατείαν με- 
τιόναι μισϑωσάμενος ἄνδρας τοὺς Κάτωνι καὶ Ζομιτέῳ 80 
τὰς χεῖρας προσοίδοντας. Ἐν δὲ τῇ περὶ τῶν ἐπαρχιῶν 
ψηφοφορέᾳ τοῦ δήμου πολλοὶ μὲν ἐτρώϑησαν, ἔπεσον δὲ 

. 6 : 



84 ITAOTTAPXOL 

τέσσαρες, αὐτὸς δ᾽, ὅπερ ἡμᾶς ἐν τῇ διηγήσει παρελή- 
λυϑε, Δεύκιον ᾿ἀννάλιον, ἄνδρα βουλευτήν, ἀντιλέγοντα 
“«ὺξ πατάξας εἰς τὸ πρόσωπον ἐξέβαλεν ἡμαγμένον. Ὡς 
δὲ περὶ ταῦτα βίαιος ὃ Κράσσος καὶ τυραννικός, οὕτως 

6 αὖ πάλιν ἐκείνου τὸ ψοφοδεὲς ἐν τῇ πολιτείᾳ καὶ ἄτολ-- 566 
μον καὶ τοῖς κακίστοις ὑφειμένον τῶν μεγέστων ἐπιλή-- 
ψεων ἄξιον ὁ δὲ Κράσδος ὑψηλὸς περί ys ταῦτα καὶ 
μεγαλόφρων, οὐ πρὸς Κλέωνας οὐδ᾽ Ὑπερβόλους., μὰ 
Ala, τοῦ ἀγῶνος ὄντος. ἀλλὰ πρὸς THY Καίσαρος λαμ- 

10 πρότητα καὶ τρεῖς τοῦ Πομπηΐου ϑοιάμβους, οὐχ ὑπεί- 
bas, aad ἀντάρας ἑκατέρῳ τὴν δύναμιν, ἀξιώματι δὲ τῆς 
τιμητικῆς ἀρχῆς καὶ Πομπήϊον ὑπερβαλόμενος. Ζεῖ γὰρ 

ἐπὶ μεγίστοις οὐ τὸ ἀνεπίφϑονον, ἀλλὰ τὸ λαμπρὸν ἐν πο-- 
λιτείᾳ λαμβάνειν μεγέϑει δυνάμεως ἐξαμαυροῦντα τὸν 

Li φϑόνον. Εἰ δ᾽ ἐξ ἅπαντος ἀγαπᾷς ἀσφάλειαν καὶ ἡσυ-- 
χίαν καὶ δέδιας ᾿4λκιβιάδην μὲν ἐπὶ τοῦ βήματος. ἐν δὲ 
Πύλῳ “ακεδαιμονέους, Περδέκκαν δ᾽ ἐν Θράκῃ, πολλὴν 
εὐρυχωρίαν ἡ πόλις ἔχει σχολῆς ἐκ μέσου γενόμενον κα-- 
ϑῆσϑαι πλέχοντα τῆς ἀταραξίας σεαυτῷ στέφανον, ὡς 

20 ἔνιοι σοφισταὶ λέγουσιν. Ὁ μὲν γὰρ τῆς εἰρήνης ἔρως 
ϑεῖος ἦν ὡς ἀληϑῶς͵ καὶ τὸ λῦσαι τὸν πόλεμον Ἑλληνι- 
κώτατον πολέτευμα᾽ καὶ τῆς πράξεως ἕνεκα ταύτης οὐκ 
ἄξιον Νικίᾳ παραβαλεῖν Κράσσον, οὐδ᾽ εἰ τὸ Κάσπιον 
φέρων πέλαγος ἢ τὸν Ἰνδὸν ὠκεανὸν τῇ Ῥωμαίων nys— 

25 μονέᾳ προσώρισε" 
Ill. πόλει μέντοι χρώμενον ἀρετῆς αἰσϑανομένῃ καὶ 

κρείττονα ὄντα τῇ δυνάμει χώραν οὐ δοτέον τοῖς πονη-- 
gots οὐδ᾽ ἀρχὴν μὴ ἄρχουσιν οὐδὲ πέστιν ἀπιστουμένοις, 
ὅπερ ἐποίησεν ὁ Νικίας, τὸν Κλέωνα μηδὲν ὄντα πλέον 

δορέν τῇ πόλει τῆς ἀπὸ τοῦ βήματος ἀναισχυντίας καὶ 
κραυγῆς αὐτὸς εἰς τὸ στρατηγεῖν καταστήσας. Οὐκ ἐπαι-- 
va μὲν ἐγὼ τὸν Κράσσον ἐν τοῖς Σπαρτακείοις ἐπει-- 
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χϑέντα ϑᾶασον ἢ ἀσφαλέστερον διαγωνέσασϑαι,, καίτοι 
φιλοτιμέας ἦν τὸ δεῖσαι, μὴ Πομπήϊος ἐλθὼν ἀφέληται 
τὴν δόξαν αὐτοῦ, καϑάπερ ἀφείλετο Μετέλλου Μόμμιος 
τὴν Κόρινϑον' τὸ δὲ τοῦ Νικίου παντάπασιν ἄτοπον καὶ 
δεινόν. Οὐ γὰρ ἐλπέδας οὐδὲ ῥαστώνην ἐχούσης ἐξέστη & 
τῷ ἐχϑρῷ φιλοτιμέαρ καὶ ἀρχῆς, ἀλλὰ κένδυνον ὑφορό-- 
μδνος ἐν τῇ στρατηγέᾳ μέγαν ἠγάπησε τὸ καϑ' αὑτὸν ἐν 
ἀσφαλεῖ θέμενος προέδϑαι τὸ κοινόν. Καίτοι 6 γε Θε- 
μιστοκλῆς. ἵνα μὴ φαῦλος ἄνϑρωπος ἐν τοῖς Περσικοῖς 
καὶ ἄφρων στρατηγήσας ἀπολέσῃ τὴν πόλιν, ἀργυρίῳ IC 
τῆς ἀρχῆς ἀπέστησεν αὐτόν, καὶ Κάτων ὅτε μάλιστα 
ἑώρα πράγματα καὶ κινδύνους ἔχουσαν ὑπὲρ τῆς πόλεως 
τὴν δημαρχίαν μετῆλθον ὁ δ᾽ αὑτὸν ἐπὶ τὴν Μένφαν 
καὶ Κύϑηρα καὶ Μηλίους τοὺς ταλαιπώρους φυλάττων 
στρατηγόν, εἰ δέοι μάχεσϑαι Δακεδαιμονίοις͵ ἀποδυόμε-- 16 
νος τὴν χλαμύδα καὶ τῇ Κλέωνος ἀπειρέᾳ καὶ θρασύτητι 
ναῦς καὶ ἄνδρας καὶ ὅπλα καὶ στρῥατηγέαν ἐμπειρέας 
ἄκρας δεομένην παραδιδούς. οὐ τὴν ἑαυτοῦ προΐεται 
δόξαν, ἀλλὰ τῆς πατρίδος ἀσφάλειαν καὶ σωτηρίαν. 
Ὄϑεν ὕστερον οὐχ ἑκὼν οὐδὲ βονλόμενος Συρᾳκουσίοιρ 9 
πολεμεῖν ἠναγκάξετο, δοκῶν οὐ λογισμῷ τοῦ συμφέρον-- 
τος. ἀλλὰ ῥαστώνῃ καὶ μαλακέᾳ τὸ παρ᾽ αὑτὸν ἀποστε- 
ρεῖν Σικελίας τὴν πόλιν. Ἐκεῖνο μέντοι μεγάλης ἐπιει- 
κεέας σημεῖον, ὅτι δυσχεραίνοντα τὸ πολεμεῖν ἀεὶ καὶ 
φεύγοντα τὸ στρατηγεῖν οὐκ ἐπαύοντο χειροτονοῦντες 25 
ὡς ἐμπειρότατον καὶ βέλτιστον. τῷ δὲ Κράσσῳ παρὰ 
πάντα τὸν χρόνον ἐφιεμένῳ στρατηγίας οὐχ ὑπῆρξε τυ- 
χεῖν, πλὴν ἐπὶ τὸν δουλικὸν πόλεμον ἐξ ἀνάγκης, Πομ- 
antov καὶ Μετέλλου καὶ Μουκούλλων ἀμφοτέρων ἀπόν-- 
των, καίτοι τότε τιμωμένῳ μάλιστα καὶ δυναμένῳ πλεῖ-- 80 
στον. ᾽4λλ᾽, ὡς ἔοικε, καὶ τοῖς σπουδάζουσι περὶ αὐτὸν 
ἐδόκει κατὰ τὸν κωμικὸν ἀνήρ 
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ἄριστος εἶναι τἄλλα πλὴν ἐν ἀσπέδι. 
Καὶ τοῦτο Ῥωμαίους οὐδὲν ὥνησεν ἐκβιασθέντας ὑπὸ 567 
τῆς φιλαρχίας αὐτοῦ καὶ φιλοτιμέας. ᾿4ϑηναῖοι μὲν γὰρ 
ἄκοντα Νικίαν ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὸν πόλεμον, Ῥωμαίους 

5 δὲ Κράσσος ἄκοντας ἐξήγαγε" καὶ διὰ μὲν τοῦτον ἡ πό- 
Aug, ἐκεῖνος δὲ διὰ τὴν πόλιν ἠτύχησεν. 

IV. Οὐ μὴν ἀλλὰ μᾶλλον ἔστιν ἐν τούτοις τὸν Νικίαν 
ἐπαινεῖν ἢ ψέγειν τὸν Κράσσον. Ὁ μὲν γὰρ ἐμπειρέᾳ καὶ 

λογισμῷ χρησάμενος ἡγεμόνος ἔμφρονος οὐ συνηπατήϑη 
lorats ἐλπίσι τῶν πολιτῶν, ἀλλ ἀπεῖπε καὶ ἀπέγνω λήψε- 

σϑαι Σικελέαν" ὁ δ᾽ ὡς ἐπὶ ῥᾷστον ἔργον τὸν Παρϑικὸν 
ὁρμήσας πόλεμον ἥμαρτεν. RoeyOn δὲ μεγάλων, Καί- 
σαρος τὰ ἑσπέρια καὶ Κελτοὺς καὶ Γερμανοὺς καταστρε-- 

φομένου καὶ Βρεττανίαν, αὐτὸς ἐπὶ τὴν ἕω καὶ τὴν Ἰν- 
15 δικὴν ἐλάσαι θάλασσαν καὶ προσεργάσασϑαι τὴν ̓ Ασίαν 

οἷς Πομπήϊος ἐπῆλϑε καὶ Δούκουλλος ἀντέσχεν, “ἄνδρες 
εὐμενεῖς καὶ πρὸς πάντας ἀγαϑοὶ διαμείναντεφ, προελό-- 
μενοι δ᾽ ὅμοια Κράσσῳ καὶ τὰς αὐτὰς ὑποϑέσεις λαβόν-- 
τες, ἐπεὶ καὶ Πομπηΐῳ τῆς ἀρχῆς διδομένης ἡ σύγκχλη-- 

30 τος ἠναντιοῦτο͵ καὶ Καίσαρα μυριάδας τριάκοντα Γερ-- 
μανῶν τρεψάμενον συνεβούλευεν ὁ Κάτων ἐκδοῦναι 
τοῖς ἡττημένοις καὶ τρέψαι τὸ μήνιμα τοῦ παρασπονδή-- 
ματος εἰς ἐκεῖνον ὁ δὲ δῆμος ἐρρῶσϑαι φράσας Κάτωνι 
πεντεκαίδεκα ἡμέρας ἔθυεν ἐπινίκια καὶ περιχαρὴς ἦν. 

25 Πῶς οὖν ἂν διετέϑη καὶ πόσας ἔϑυσεν ἡμέρας, εἰ Κράσ-- 
σος ἐκ Βαβυλῶνος ἔγραψε νικᾶν, εἶτ᾽ ἐπελθὼν Μηδίαν, 
Περσέδα, Ὑρκανούς, Σοῦσα, Βάκτρα, Ῥωμαίων ἐπαρχέας 
ἀπέδειξεν; εἴπερ γὰρ ἀδικεῖν χρή, κατὰ τὸν Εὐρι- 
πέδην, ἡσυχίαν ἄγειν μὴ δυναμένους μηδὲ χρῆσϑαι τοῖς 

ϑυπαροῦσιν ἀγαϑοῖς εἰδότας, οὐ Σκάνδειαν, οὐ Μένδην 
ἐκκοπτέον, οὐδὲ φεύγοντας Αἰγινήτας ἀπολελοιπότας 
τὴν ἑαυτῶν, ὥσπερ ὄρνιϑας εἰς ἑτέραν χώραν ἀποκε- 
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κρυμμένους, ἐκθηρατέον, ἀλλὰ πολλοῦ τιμητέον τὸ ἀδι- 
κεῖν, μὴ ῥαδίως μηδ᾽ ἐπὶ τοῖς τυχοῦσιν, ὥς τε φαῦλον ἢ 
μικρόν, προϊεμένους τὸ δέκαιον. Ol δὲ τὴν μὲν τῆς ‘AAs- 
ξάνδρου στρατείας ὁρμὴν ἐπαινοῦντες, τὴν δὲ Κράσσου 
ψέγοντες. οὐκ εὖ τὰ πρῶτα κρίνουσιν ἀπὸ τῶν τελευ-- ἢ 
ταίων. 

V. Ἐν δὲ ταῖς στρατηγίαις αὐταῖς Nixtov μὲν οὐκ 
ὀλίγα γενναῖα" καὶ γὰρ μάχαις πολλαῖς ἐνέκηδσε τοὺς πο- 
λεμίους͵ καὶ τοῦ λαβεῖν Συρακούσας ὀλέγον ἐδέησε, καὶ 
πάντα δί αὑτὸν οὐκ ἔπταισεν, ἀλλὰ καὶ νόσον ἄν τις 10 
αἰτιάσαιτο καὶ φϑόνον τῶν οἴκοι πολιτῶν" Κράσσος δὲ 
διὰ πλῆϑος ἁμαρτημάτων οὐδὲν τῇ τύχῃ χρηστὸν ἀπο-- 
δείξασϑαι παρῆκεν, ὥστε ϑαυμάξειν αὐτοῦ τὴν ἀβελτε-- 
ρίαν οὐ τῆς Πάρθων δυνάμεως ἡττηϑεῖσαν, ἀλλὰ τῆς 
Ῥωμαίων εὐτυχίας περιγενομένην. Exel δ᾽ ὁ μὲν μηδε-- 15 
νὸς τῶν ἀπὸ μαντικῆς καταφρονῶν, ὁ δὲ πάντα ὑπερο- 
ρῶν ὁμοίως ἀπώλοντο, χαλεπὴ μὲν ἐν τούτοις ἡ ἀσφά- 
Asia καὶ δύσκριτος, ἐπιεικέστερον δὲ αὐτῆς τοῦ παρα- 
νόμου καὶ αὐθάδους τὸ μετὰ δόξης παλαιᾶς καὶ συνή-- 
Sovg δὲ εὐλάβειαν ἁμαρτανόμενον. Περὶ μέντοι τὴν 20 
τελευτὴν ἀμεμπτότερος 0 Κράσσος οὐ παραδοὺς ἑαυτὸν 
οὐδὲ δεϑεὶς οὐδὲ φενακισϑείρ, ἀλλ᾽ εἴξας τοῖς φίλοις 
δεομένοις καὶ παρασπονδηϑεὶς ὑπὸ τῶν πολεμέων᾽ ὁ δὲ 
Νικέας αἰσχρᾶς καὶ ἀχλεοῦς ἐλπέδι σωτηρίας ὑποπεσὼν 
τοῖς πολεμίοις αἰσχίονα ἑαυτῷ τὸν ϑάνατον ἐποίησεν. 536 

ZEPTAQPIOZ. 

— τ 

568 I. Θαυμαστὸν μὲν ἴσως οὐκ ἔστιν, ἐν ἀπείρῳ τῷ 
χρόνῳ τῆς τύχης ἄλλοτε ἄλλως δεούσης, ἐπὶ ταὐτὰ συμ- 
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πτώματα πολλάκις καταφέρεσϑαι τὸ αὐτόματον. Eire 
γὰρ οὐκ ἔστι τῶν ὑποκειμένων ὡρισμένον τὸ πλῆϑος, 
ἄφϑονον ἔχει τῆς τῶν ἀποτελουμένων ὁμοιότητος χορη-- 
γὸν ἡ τύχη τὴν τῆς ὕλης εὐπορίαν, εἴτ᾽ ἔκ τινων ὡρι-- 

δ σμένων ἀριϑμῷ συμπλέκεται τὰ πράγματα, πολλάκις 
ἀνάγκη ταὐτὰ γίνεσθαι διὰ τῶν αὐτῶν περαινόμενα. 
Ἐπεὶ δ᾽ ἀγαπῶντες ἔνιοι τὰ τοιαῦτα συνάγουσιν ἱστορίᾳ 
καὶ ἀκοῇ τῶν κατὰ τύχην γεγονότων ὅσα λογισμοῦ καὶ 
προνοίας ἔργοις ἔοικεν, οἷον ὅτι δυεῖν “Αττεων γενομέ-- 

τόνων ἐμφανῶν, τοῦ μὲν Σύρου, τοῦ δὲ ’Aoxados, ἑκάτε-- 
ρος ὑπὸ συὸς ἀπώλετο, δυεῖν δὲ ̓ ἀκταιώνων, ὁ μὲν ὑπὸ. 
τῶν κυνῶν, ὁ δ᾽ ὑπὸ τῶν ἐραστῶν διεσπάσϑη, δυεῖν δὲ 
Σκηπιώνων, ὑφ᾽ οὗ μὲν ἐνικήϑησαν Καρχηδόνιοι πρό-- 
τερον, ὑφ᾽ οὗ δὲ ὕστερον ἄρδην ἀνῃρέϑησαν, ἑάλω δὲ 

15t0 Ἴλιον vp Ἡρακλέους διὰ τὰς Δαομέδοντος ἵππους 
καὶ ὑπὸ ᾿Δγαμέμνονος διὰ τοῦ δουρείου προσαγορευ-- 
ϑέντος ἵππου, τρίτον δ᾽ ὑπὸ Χαριδήμου, ταῖς πύλαις 
ἵππου τινὸς ἐμπεσόντος ἀποκλεῖσαι ταχὺ τῶν Ἰλιέων μὴ 
δυνηϑέντων, δυεῖν δὲ ὁμωνύμων τοῖς εὐωδεστάτοις 

2 φυτοῖς πόλεων, Ἴου καὶ Σμύρνης, τὸν ποιητὴν Ὅμηρον 
ἐν ἢ μὲν γενέσϑαι λέγουσιν, ἐν 7 δὲ ἀποϑανεῖν, φέρε 
καὶ τοῦτο προσθῶμεν αὐτοῖς, ὅτι καὶ τῶν στρατηγῶν of 
πολεμικώτατοι καὶ πλεῖστα δόλῳ κατεργασάμενοι μετὰ 
δεινότητος ἑτερόφϑαλμοι γεγόνασι, Φίλιππος. ‘Avrtyo- 

φόνος, ᾿ἀννέβας [καὶ *] περὶ οὗ τόδε τὸ σύγγραμμα ΣΙερ-- 
τώριος, ὅν Φιλέππου μὲν ἂν τις ἀποφαίνοιτο σωφρο- 
νέστερον περὶ τὰς γυναῖκας, ᾿Αντιγόνου δὲ πιστότερον 
περὶ φέλους, ᾿ἀννέβου δὲ ἡμερώτερον πρὸς πολεμίους, 
λειπόμενον δὲ συνέσει μὲν οὐδενὸς τούτων, τύχῃ δὲ 

βϑυπάντων, ἢ πολὺ τῶν ἐμφανῶν πολεμίων χαλεπωτέρᾳ 
περὶ πάντα χρησάμενος ἐπανίσωσεν ἑαυτὸν ἐμπειρέᾳ μὲν 
τῇ Μετέλλου, τόλμῃ δὲ τῇ Πομπηΐου, τύχῃ δὲ τῇ Σύλλα, 
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δυνάμει δὲ τῇ Ῥωμαίων͵ φυγὰς καὶ βαρβάρων ἔπηλυς 
ἄρχων ἀντιταξάμενος. Τούτῳ δὴ μάλιστα τῶν Ἑλλήνων 
τὸν Καρδιανὸν ὁμοιοῦμεν Εὐμένη" ἀμφότεροι γὰρ ἀρχι- 
κοὶ καὶ σὺν δόλῳ πολεμικοί͵ καὶ τῆς μὲν αὑτῶν ἀποξε-- 
νὠωϑέντες, ἡγησάμενοι δ᾽ ἀλλοδαπῶν, τύχῃ δὲ χρησάμε-- 5 
Μοῦ βιαίῳ καὶ ἀδίκῳ περὶ τὴν τελευτήν" ἐπιβουλευϑέν-- 
Teg γὰρ ἀμφότεροι, μεϑ' ὧν τοὺς πολεμέους ἐνέκων, ὑπὸ 
τούτων ἀνῃρέϑησαν. 

IL Κοΐντῳ Σιερτωρέῳ γένος ἦν οὐχ ἀσημότατον ἐν 
πόλει Νούσσοις τῆς Σαβίνων" τραφεὶς δὲ κοσμίως ὑπὸ 10 
μητρὶ χήρᾳ πατρὸς ὀρφανὸς ὑπερφυῶς δοκεῖφιλομήτωρ 
γενέσϑαι. Ὄνομα τῆς μητρὸς Ῥέαν λέγουσιν. Ἤσκητο 
μὲν οὖν καὶ περὶ δίκας ἱκανῶς, καί τινα καὶ δύναμιν ἐν 

569 τῇ πόλει μειράκιον ὧν ἀπὸ τοῦ λέγειν ἔσχεν al δὲ περὶ 
τὰ στρατιωτικὰ λαμπρότητες αὐτοῦ καὶ κατορϑώσεις 15 
ἐνταῦϑα τὴν φιλοτιμίαν μετέστησαν. 

Ill. Πρῶτον μὲν οὖν Κίμβρων καὶ Τουτόνων ἐμ-- 
βεβληκότων εἰς Γαλατίαν στρατευόμενος ὑπὸ Καιπίωνι, 
κακῶς ἀγωνισαμένων τῶν Ῥωμαίων καὶ τροπῆς γενο- 
μένης ἀποβεβληκὼς τὸν ἵππον καὶ κατατετρωμένος τὸ 20 
σῶμα τὸν Ῥοδανὸν διεπέρασεν, αὐτῷ τε τῷ ϑώρακι καὶ 
ϑυρεῷ πρὸς ἐναντίον ῥεῦμα πολὺ νηχόμενος" οὕτω τὸ 
σῶμα ῥωμαλέον ἦν αὐτῷ καὶ διάπονον τῇ ἀσκήσει. 
Ζεύτερον δὲ τῶν αὐτῶν ἐπερχομένων μυριάσι πολλαῖς 
καὶ δειναῖς ἀπειλαῖς. ὥστε καὶ τὸ μένειν ἄνδρα Ῥω-- 35 
μαῖον ἐν τάξει τότε καὶ τὸ πεέϑεσϑαι τῷ στρατηγῷ μέγα 
ἔργον εἶναι, Μάριος μὲν ἡγεῖτο, Σερτώριος δὲ κατα- 
σκοπὴν ὑπέστη. τῶν πολεμίων. Ἐσϑῆτι δὲ Κελτικῇ 
δσκευασάμενος καὶ τὰ κοινότατα τῆς διαλέχτου πρὸς ἔν-- 
τευξιν ἐπὶ καιροῦ παραλαβών, ἀναμέγνυται τοῖς βαρβά--80 
gots’ καὶ τὰ μὲν ἰδών, τὰ δ᾽ ἀκοῇ πυϑόμενος τῶν ἐπει-- 
γόντων ἐπανῆλθε πρὸς Μάριον. Τότε μὲν οὖν ἀρυ- 
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στείων ἔτυχεν ἐν δὲ τῇ λοιπῇ στρατείᾳ πολλὰ καὶ συν-- 
σεως ἔργα καὶ τόλμης ἀποδειξάμενος εἰς ὄνομα καὶ 
πίστιν ὑπὸ τοῦ στρατηγοῦ προήχϑη. Μετὰ δὲ τὸν Κίμ-- 
βρων καὶ Τευτόνων πόλεμον ἐκπεμφϑεὶς ὑπὸ Aadlo 

5 στρατηγῷ χιλέαρχος ἐπὶ Ἰβηρίας ἐν τῇ πόλει Καστλῶνι 
παρεχείμαξε τῆς Κελτιβήρων. Ἐπεὶ δὲ τῶν στρατιωτῶν 
ἐν ἀφϑόνοις ὑβριξόντων καὶ τὰ πολλὰ μεθυόντων κατα-- 
φρονήσαντες of βάρβαροι μετεπέμψαντο νυκτὸς ἐπικου-- 
olay παρὰ τῶν ἀστυγειτόνων Γυρισοινῶν καὶ κατ᾽ of- 

Ι0 κίας ἐπιόντες ἔκτεινον αὐτούς. ὑπεχδὺς ὁ Σερτώριος 
usr’ ὀλίγων καὶ τοὺς ἐκπίπτοντας συναγαγὼν κύκλῳ 
τὴν πόλιν περιῆλϑε᾽ καὶ καϑ᾽ ἃς of βάρβαροι πύλας 
ἔλαϑον παρεισπεσόντες ἀνεῳγμένας εὑρὼν οὐ ταὐτὸν 
ἐκείνοις ἔπαϑεν, ἀλλὰ φρουρὰς ἐπιστήσας καὶ καταλα-- 

16 βὼν πανταχόϑεν τὴν πόλιν ἔκτεινε τοὺς ἐν ἡλικέᾳ πάν-- 
τας. Ὡς δὲ ἀνῃρέϑησαν, ἐκέλενσε τοὺς στρατιώτας 
πάντας τὰ μὲν αὑτῶν ὅπλα καὶ τὴν ἐσϑῆτα καταϑέσϑαι, 
τοῖς δὲ τῶν βαρβάρων ἐνσκευασαμένους ἕἔπεσϑαι πρὸς 
τὴν πόλιν ἐκείνην, ἐξ ἧς ἀπεστάλησαν οἵ νύκτωρ ἐπιπε-- 

ϑ0σόντες αὐτοῖς. Ψευσάμενος δὲ τῇ τῶν ὅπλων ὄψει τοὺς 
βαρβάρους τάς te πύλας ἀνεωγμένας εὗρε καὶ πλῆϑος 
ἀνθρώπων ἔλαβεν οἰομένων ἀπαντᾶν εὖ πεπραχόσι φί-- 
λοις καὶ πολέταις. Διὸ πλεῖστοι μὲν ὑπὸ τῶν Ῥωμαίων 
ἐσφάττοντο περὶ τὰς πύλας. of δὲ λοιποὶ παραδόντες 

36 ἑαυτοὺς ἐπράϑησαν. 
IV. “Ex τούτου Σερτώριος ἐν τῇ Ἰβηρέᾳ διεβοήϑη" 

καὶ ὅτε πρῶτον ἐπανῆκεν εἰς Ῥώμην ταμίας ἀποδείκνυ-- 
ται τῆς περὶ Πάδον Γαλατίας ἐν δέοντι. Τοῦ yao Mag- 
σικοῦ πολέμου συνισταμένου, στρατιώτας TE προστα- 

80 χϑὲν αὐτῷ καταλέγειν καὶ ὅπλα ποιεῖσθαι, σπουδὴν καὶ 
τάχος προσθεὶς τῷ ἔργῳ παρὰ τὴν τῶν ἄλλων νέων 
βραδυτῆτα καὶ μαλακέαν ἀνδρὸς ἐμπράκτως βιωδομένου 
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δόξαν ἔσχεν. Οὐ μὴν ὑφήκατο τῆς στρατιωτικῆς τόλ-- 
uns εἰς ἀξίωμα προεληλυϑὼς ἡγεμόνος, ἀλλὰ καὶ χειρὸς 
ἐπιδεικνύμενος ἔργα ϑαυμαστὰ καὶ τὸ σῶμα τοῖς aya~ 
σιν ἀφειδῶς ἐπιδιδοὺς τῶν ὄψεων ἀπέβαλε τὴν ἑτέραν 
ἐκκοπεῖσαν. Ἐπὶ τούτῳ δὲ καὶ καλλωπιξόμενος ἀεὶ διξ-- § 
τέλει" τοὺς μὲν γὰρ ἄλλους οὐκ ἀεὶ τὰ μαρτύρια τῶν - 
ἀριστειῶν περιφέρειν, ἀλλὰ καὶ ἀποτέϑεσϑαι στρεπτὰ 
καὶ δόρατα καὶ στεφάνους, αὑτῷ δὲ τῆς ἀνδραγαϑέας 
παραμένειν τὰ γνωρίσματα τοὺς αὐτοὺς ἔχοντι τῆς ἀρε-- 
τῆς ἅμα καὶ τῆς συμφορᾶς θεατάς. ‘Anédaxe δὲ καὶ ὃ 10 
δῆμος αὐτῷ τιμὴν πρέπουσαν. Εἰσελϑόντα γὰρ εἰς ϑέα--: 
τρον ἐξεδέξαντό τε κρότῳ καὶ κατευφήμησαν., ὧν οὐδὲ 
τοῖς πάνυ προήχουσιν ἡλικίᾳ τε καὶ δόξῃ τυχεῖν ἦν δά- 
διον. Ζημαρχίαν μέντοι μετιὼν Σύλλα καταστασιάσαν-- 

5700s αὐτὸν ἐξέπεσε" διὸ καὶ δοκεῖ γενέσϑαι μισοσύλλας. 15 
Ἐπεὶ δὲ Μάριος μὲν ὑπὸ Σύλλα κρατηθεὶς ἔφευγε, Συλ-- 
λας δὲ Μιϑριδάτῃ πολεμήσων ἀπῆρε, τῶν δὲ ὑπάτων 
Ὀκτάβιος μὲν ἐπὶ τῆς Σύλλα προαιρέσεως ἔμενε. Κίν-- 
νας δὲ νεωτερίξων ὑποφερομένην ἀνεκαλεῖτο τὴν Μα- 
ρίου στάσιν, τούτῳ προσένειμεν αὑτὸν ὁ Σερτώριος, 20 
ἄλλως τε καὶ τὸν Ὀκτάβιον ὁρῶν αὐτὸν μὲν ἀμβλύτε-- 
ρον ὄντα, τοῖς δὲ Μαρέου φίλοις ἀπιστοῦντα. Γενομέ- 
νης δὲ τοῖς ὑπάτοις ἐν ἀγορᾷ μάχης μεγάλης Ὀκτάβιος 
μὲν ἐκράτησε, Κέννας δὲ καὶ Σερτώριος οὐ πολλῷ ἐλάτ-- 
τους τῶν μυρέων ἀποβαλόντες ἔφυγον" καὶ τῶν περὶ 56 
τὴν Ἰταλίαν ἔτι διεσπαρμένων στρατοπέδων προσαγό- 
μενοι τὰ πλεῖστα πειϑοῖ ταχὺ κατέστησαν ἀξιόμαχοι τοῖς 
περὶ τὸν Ὀκτάβιον. 

V. Μαρίου δὲ καταπλεύσαντος ἐκ ABung καὶ τῷ 
Κίννᾳ προστιϑέντος ἑαυτὸν ὡς ἰδιώτην ὑπάτῳ,, τοῖς 80 
μὲν ἄλλοις ἐδόκει δέχεσθαι, Σερτώριος δὲ ἀπηγόρευεν, 
εἴτε τὸν Κίνναν ἧττον οἰόμενος ἑαυτῷ προσέξειν. av- 
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δρὸς ἡγεμονικωτέρου παρόντος, site τὴν βαρύτητα τοῦ 
Μαρίου δεδοικώς, μὴ πάντα τὰ πράγματα συγχέῃ θυμῷ 
μέτρον οὐκ ἔχοντι πέρα δίκης ἐν τῷ κρατεῖν προερχόμε-- 
νος. Ἔλεγεν οὖν μικρὸν εἶναι τὸ ὑπολειπόμενον ἔργον 

6 αὐτοῖς ἤδη κρατοῦσι, δεξαμένων δὲ τὸν Μάριον τὸ σύμ-- 
παν οἴσεσϑαι τῆς δόξης ἐκεῖνον καὶ τῆς δυνάμεως, χαλε-- 
πὸν ὄντα πρὸς κοινωνίαν ἀρχῆς καὶ ἄπιστον. Εἰπόντος 
ὃΣ τοῦ Κίννα, ταῦτα μὲν ὀρϑῶς ὑπολογέξεσϑαι τὸν 
Σερτώριον, αἰδεῖσθαι δὲ καὶ διαπορεῖν, ὕπως ἀπώσεται 

10 τὸν Μάριον αὐτὸς ἐπὶ κοινωνέᾳ πραγμάτων κεκληκώς, 
ὑπολαβὼν ὁ Σερτώριος εἶπεν" ..,4λλ᾽ ἐγὼ μὲν αὐτὸν 
ἀφ᾽ ἑαυτοῦ Μάριον ἥκειν νομέξων εἰς Ἰταλίαν τὸ συμ-- 
φέρον ἐσκόπουν, σοὶ δὲ τὴν ἀρχὴν οὐδὲ βουλεύεσθαι 
καλῶς εἶχεν ἥκοντος ὃν αὐτὸς ἐλθεῖν ἠξίωσας. ἀλλὰ 

15 χρῆσϑαι καὶ δέχεσθαι, τῆς πέστεως μηδενὶ λογισμῷ χώ- 
ραν διδούσης.“ Οὕτως μεταπέμπεται τὸν Μάριον Κίν-- 
vag’ καὶ τριχῆ τῆς δυνάμεως διανεμηϑείσης ἦρχον οἵ 
τρεῖς. Φιαπολεμηϑέντος δὲ τοῦ πολέμου καὶ τῶν περὶ 
τὸν Κίνναν καὶ Μάριον ἐμφορουμένων ὕβρεώς τε καὶ 

20 πικρίας ἁπάσης, ὥστε χρυσὸν ἀποδεῖξαι Ρωμαίοις τὰ 
τοῦ πολέμου κακά, Σερτώριος λέγεται μόνος οὔτε ἀπο- 
κτεῖναί τινα πρὸς. ὀργὴν οὔτε ἐνυβρίσαι κρατῶν, ἀλλὰ 
καὶ τῷ ΜΜαρέῳ δυσχεραίνειν καὶ τὸν Κίνναν ἐντυγχα- 
voy ἰδέᾳ καὶ δεόμενος μετριώτερον ποιεῖν. Τέλος δὲ 

95 τῶν δούλων, οὖς Μάριος συμμάχους μὲν ἐν τῷ πολέμῳ, 
δορνφόρους δὲ τῆς τυραννίδος ἔχων ἰσχυροὺς καὶ πλου-- 
σίους ἐποίησε, τὰ μὲν ἐκείνου διδόντος καὶ κελεύοντος, 
τὰ δὲ καὶ βίᾳ παρανομούντων εἰς τοὺς δεσπότας, σφατ-- 
τόντων μὲν αὐτούς, ταῖς δὲ δεσποίναις πλησιαξόντων 

30 καὶ βιαξομένων τοὺς παῖδας. οὐκ ἀνασχετὰ ποιούμενος 
ὁ Σερτώριος ἅπαντας ἐν ταὐτῷ στρατοπεδεύοντας κατη- 
κόντισεν͵ οὐκ ἐλάττους τετρακισχιλίων ὄντας. 
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VI. Ἐπεὶ δὲ Μάριος μὲν ἐτελεύτησε καὶ Κίννας 
ἀνῃρέθη μικρὸν ὕστερον, ὁ δὲ νεανέας Μάριος ἄκοντος 
αὐτοῦ παρὰ τοὺς νόμους ὑπατείαν ἔλαβε. Κάρβωνες dd 
καὶ Νωρβανοὶ καὶ Σκηπίωνες ἐπιόντι Σύλλᾳ κακῶς 
ἐπολέμουν, καὶ τὰ μὲν ἀνανδρίᾳ καὶ μαλακέᾳ τῶν στρα-- 5 
τηγῶν ἐφθείρετο, τὰ δὲ of προδιδόντες ἀπώλλυσαν, 
ἔργον δὲ οὐδὲν ἦν αὐτοῦ παρόντος τοῖς πράγμασι μο- 
χϑηρῶς ὑποφερομένοις διὰ τὸ χεῖρον φρονεῖν τοὺς μᾶλ-- 
λον δυναμένους, τέλος δὲ Σύλλας Σκηπίωνι παραστρα-- 
τοπεδεύσας καὶ φιλοφρονούμενος, ὡς εἰρήνης ἐσομέ- 10 
νης.) διέφϑειρε τὸ στράτευμα, καὶ ταῦτα προλέγων Σκη-- 
aloe καὶ διδάσκων Σερτώριος οὐκ ἔπειϑε, παντάπασιν 
ἀπογνοὺς τὴν πόλιν ὥρμησεν εἰς Ἰβηρέαν, ὡς, εἰ φϑά-- 
ὅει τὴν ἐκεῖ κρατυνάμενος ἀρχήν. καταφυγὴ τοῖς πταί- 

δήϊουσιν ἐνταῦϑα τῶν φίλων ἐσόμενος. Χειμῶσι δὲ χαλε-- 15 
sols χρησάμενος ἐν χωρίοις ὀρεινοῖς ὑπὸ βαρβάρων 
ἐπράττετο τέλη καὶ μισθοὺς τοῦ παρελθεῖν τὴν ὁδόν. 
"‘Ayavanrovytay δὲ τῶν σὺν αὐτῷ καὶ δεινολογουμέ- 
νῶν, εἰ Ῥωμαίων ἀνθύπατος τέλη καταβαλεῖ βαρβάροις 
ὀλέϑροιρ, μικρὰ φροντίσας τοῦ δοκοῦντος αἰσχροῦ καὶ 20 
καιρὸν ὠνεῖσϑαι φήσας, οὗ σπανιώτερον οὐδὲν ἀνδρὶ 
μεγάλων ἐφιεμένῳ, τοὺς μὲν βαρβάρους ἐθεράπευσε 
χρήμασι. τὴν δ᾽ Ἰβηρίαν ἐπειχϑεὶς κατέσχε. Παραλα-- 
βὼν δὲ ἔϑνη πλήϑει μὲν καὶ ἡλικέᾳ ἀκμάξοντα, πλεονε- 
ξίᾳ δὲ καὶ ὕβρει τῶν πεμπομένων ἑκάστοτε στρατηγῶν 35 
πρὸς ὅλην κακῶς διακείμενα τὴν ἡγεμονίαν, ἀνελάμ-- 
Bovey ὁμιλίᾳ τὸ τοὺς δυνατοὺς καὶ φόρων ἀνέσει τοὺς 
πολλούς. Μάλιστα δὲ τῶν ἐπισταϑμιῶν ἀπαλλάξας 
ἠγαπήϑη᾽ τοὺς γὰρ στρατιώτας ἠνάγκαξεν ἐν τοῖς προα-- 
στεέοις χειμάδια πήγνυσθαι, πρῶτος αὐτὸς οὕτω κατα-- 80 
σκηνῶν. Οὐ μὴν ἐπὶ τῇ τῶν βαρβάρων εὐνοίᾳ τὸ πᾶν 
ἐποιήσατο, Ῥωμαίων δὲ τῶν αὐτόϑι μετοικούντων τοὺς 
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ἐν ἡλικέᾳ καϑοπλίσας μηχανάς τε παντοδαπὰς καὶ ναυ- 
πηγέας τριήρων ὑποβαλόμενος διὰ χειρὸς εἶχε τὰς πό-- 
Asts, ἥμερος μὲν ὧν ἐν ταῖς εἰρηνικαῖς χρείαις. φοβε- 
ρὸς δὲ τῇ παρασχευῇ κατὰ τῶν πολεμίων φαινόμενος. 

5 VII. Ὡς δὲ Σύλλαν μὲν ἐπυνθάνετο τῆς Ῥώμης 
κρατεῖν. ἔρρειν δὲ τὴν Μαρίου καὶ Κάρβωνος στάσιν, 
αὐτέκα προσδοκῶν στρατιὰν διαπολεμήσουσαν αὐτῷ 
usd’ ἡγεμόνος ἀφίξεσϑαι φράγνυται τὰ Πυρηναῖα ὕρη 
διὰ Ἰουλίου Σαλινάτορος ἑξακισχιλίους ὁπλίτας ἔχοντος. 

ι0 Καὶ wer’ οὐ πολὺ Γάϊος “Avriog ἐκπεμῳϑεὶς ὑπὸ Σύλλα 
καὶ τὸν Ἰούλιον ἀπρόσμαχον ὁρῶν ἐν ἀπόρῳ καϑῆστο 
παρὰ ταῖς ὑπωρείαις. Καλπουρνίου δέ τινος ἐπίκλησιν 
“αναρέου δολοφονήσαντος τὸν Ἰούλιον καὶ τῶν στρα-- 
τιωτῶν τὰ ἄκρα τῆς Πυρήνης ἐκλιπόντων, ὑπερβαλὼν 

15 Δννιος ἐπῇει χειρὶ μεγάλῃ τοὺς ἐμποδὼν ἀνιστάς. Leg- 
τώριος δὲ οὐκ ὧν ἀξιόμαχος μετὰ τρισχιλέων εἰς Καρχη-- 
δόνα τὴν νέαν καταφυγών, κἀκεῖθεν ἐπιβὰς τῶν νεῶν 
καὶ διαπεράσας τὸ πέλαγος, Διβύῃ κατὰ τὴν Mav- 
ρουσέαν πρυσέσχεν. ᾿άἀφυλάχτοις δὲ τοῖς στρατιώταις 

20 ὑδρδυομένοις τῶν βαρβάρων ἐπιπεσόντων, συχνοὺς ἀπο- 
Paddy αὖϑις εἰς Ἰβηρίαν ἀπέπλει" καὶ ταύτης μὲν ἀπο- 
κρούεται, Κιλισσῶν δὲ λῃστρίδων αὐτῷ προσγενομένων 
Πιτυούσσῃ νήσῳ προσέβαλε, καὶ ἀπέβη τὴν παρ᾽ ᾿ἀννέου 
φρουρὰν βιασάμενος. ἴάννιος δὲ μετ᾽ οὐ πολὺ παρῆν 

96 ναυσί τε πολλαῖς καὶ πεντακισχιλέοις ὁπλίταις, πρὸς ὃν 
ἐπεχείρησε μὲν διαναυμαχεῖν, καίπερ ἐλαφροῖς καὶ πρὸς 
τάχος, οὐ πρὸς ἀλκήν, πεποιημένοις σκάφεσι χρώμενος, 
ξεφύρῳ δὲ λαμπρῷ τοῦ πελάγους ἀνισταμένου καὶ τὰ 
πολλὰ τῶν τοῦ Σερτωρίου πλοίων ὑπὸ κουφότητος 

80 πλάγια ταῖς ῥαχίαις περιβάλλοντος, αὐτὸς ὀλέγαις ναυσὶ 
τῆς μὲν ϑαλάσσης ὑπὸ τοῦ χειμῶνος εἰργόμενος, τῆς δὲ 
γῆς ὑπὸ τῶν πολεμίων, ἡμέρας δέκα σαλεύων πρὸς 
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ἐναντίον κῦμα καὶ κλύδωνα τραχὺν ἐπιπόνως διδκαρτέ- 
θηδὲέν. 

VIII. Ἐνδόντος δὲ τοῦ 3 πνεύματος φερόμενος νήσοις 
τισὶν ἐναυλίξεται σποράσιν ἀνύδροις" κἀκεῖθεν ἄρας 
καὶ διεκβαλὼν τὸν Γαδειραῖον πορϑμὸν ἐν δεξιᾷ τοῖς 5 
ἐκτὸς ἐπιβάλλει τῆς Ἰβηρίας, μικρὸν ὑπὲρ τῶν τοῦ Βαί- 
τίος ἐκβολῶν. ὃς εἰς τὴν ““τλαντικὴν ἐχφερόμενος ϑά- 

λανταν ὄνομα τῇ περὶ αὐτὸν Ἰβηρίᾳ παρέσχεν. Ἐν- 
ταῦϑα ναῦταί τινες ἐντυγχάνουσιν αὐτῷ νέον ἐκ τῶν 
᾿“τλαντικῶν νήσων ἀναπεπλευχότερ. αἵ δύο μὲν εἰσὶ 10 

λεπτῷ παντάπασι πορϑμῷ διαιρούμεναι, μυρίους δ᾽ 
ἀπέχουσι Διβύης σταδίους καὶ ὀνομάζονται Μακάρων. 

572 Όμβροις δὲ χρώμεναι μετρίοις omaving, τὰ δὲ πλεῖστα 
πνεύμασι μαλακοῖς καὶ δροσοβόλοις, οὐ μόνον ἀροῦν 
καὶ φυτεύειν παρέχουσιν ἀγαϑὴν καὶ πίονα χώραν, ἀλλὰ 15 
καὶ καρπὸν αὐτοφυῆ φέρουσιν ἀποχρῶντα πλήϑει καὶ 
γλυκύτητι βόσκειν ἄνευ πόνων καὶ πραγματείας σχο-- 
λάξοντα δῆμον. “Ang δὲ ἄλυπος ὡρῶν τε κράσει καὶ με-- 
ταβολῆς μετριότητι κατέχει τὰς νήσους. Οἱ μὲν γὰρ 
ἐνθένδε τῆς γῆς ἀποπνέοντες ἔξω βορέαι καὶ ἀπηλιῶται 30 
διὰ μῆκος ἐκπεσόντες εἰς τόπον ἀχανῆ διασπείρονται καὶ. 
προαπολείπουσι, πελάγιοι δὲ περιρρέοντες ἀργέσται 
καὶ ξέφυροι βληχροὺς μὲν ὑετοὺς καὶ σποράδας ἐκ ϑα- 
λάττης ἐπάγοντες, τὰ δὲ πολλὰ νοτεραῖς αἰϑρίαις ἐπι-- 
ψύχοντες ἡσυχῆ τρέφουσιν, ὥστε μέχρι τῶν βαρβάρων 25 
διῖχϑαι πίστιν ἰσχυρὰν αὐτόϑι τὸ Ἠλύσιον εἷναι πεδέον 
καὶ τὴν τῶν εὐδαιμόνων οἴκησιν, ἣν Ὅμηρος ὕμνησε. 

ΙΧ. Ταῦϑ᾽ ὁ Σερτώριος ἀκούσας ἔρωτα ϑαυμαστὸν 
ἔσχεν οἰκῆσαι τὰς νήσους καὶ ξῆν ἐν ἡσυχίᾳ τυραννέδος 
ἀπαλλαγεὶς καὶ πολέμων ἀπαύστων. “ἰσϑόμενοι δὲ οἵ 80 
Κίλικες οὐϑὲν εἰρήνης δεόμενοι καὶ σχολῆς, ἀλλὰ πλού- 
του καὶ λαφύρων, εἰς Διβύην ἀπέπλευσαν, Aoxady 
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τὸν Ἴφϑα κατάξοντες ἐπὶ τὴν Μαυρουσίων βασιλείαν. 
Οὐ μὴν ἀπέκαμεν ὃ Σερτώριος, ἀλλὰ τοῖς πρὸς τὸν 
“Aoxadw διαπολεμοῦσιν ἔγνω Bontety, ὡς of σὺν αὐτῷ 
καινήν τινα λαβόντες ἐλπέδων ἀρχὴν καὶ πράξεων ἕτέ- 

6 ρων ὑπόϑεσιν μὴ διαλυϑεῖεν ὑπὸ τῆς ἀπορίας. ᾿4σμέ- 
vows δὲ τοῖς Μαυρουσίοις ἀφικόμενος εἴχετο ἔργου, καὶ 
καταμαχεσάμενος tov Adoxa ἐπολιόρκει. Σύλλα δὲ 
Πακκιανὸν ἐκπέμψαντος βυηϑῆσαι τοῖς περὶ τὸν “4σκα- 
Aww μετὰ δυνάμεως, συμβαλὼν 9 Σερτώριος τὸν μὲν 

10 Πακκιανὸν ἀπέκτεινε, τὴν δὲ στρατιὰν κρατήσας προῦ-- 
ηγάγετο, καὶ τὴν Tippy, εἰς ἣν ὁ “Aoxahig συνέ- 
φυγε μετὰ τῶν ἀδελφῶν, ἐξεπολιόρκησεν. Ἐνταῦϑα τὸν 
"Avratov οἵ Μέβυες ἱστοροῦσι κεῖσϑαι" καὶ τὸν τάφον 
αὐτοῦ Σερτώριος διέσκαψε τοῖς βαρβάροις ἀπιστῶν διὰ 

16 μέγεϑος. Ἐντυχὼν δὲ τῷ σώματι πηχῶν ἑξήκοντα μῆ- 
κορ. ὥς φασι, κατεπλάγη, καὶ σφάγιον ἐντεμὼν συνέ- 
χωσε τὸ μνῆμα, καὶ τὴν περὶ αὐτοῦ τιμήν τε καὶ φήμην 
συνηύξησε. Τιγγῖται δὲ μυϑολογοῦσιν ᾿Ανταίου τὸ-- 
λευτήσαντος τὴν γυναῖκα Τίγγην Ἡρακλεῖ συνελθεῖν, 

20 Σόφακα δ᾽ ἐξ αὐτῶν γενόμενον βασιλεῦσαι τῆς χώρας 
καὶ πόλιν ἐπώνυμον τῆς μητρὸς ἀποδεῖξαι, Σόφακος δὲ 
παῖδα γενέσθαι Διόδωρον, ᾧ πολλὰ τῶν Arpuxay 
ἐθνῶν ὑπήκουσεν Ἑλληνικὸν ἔχοντι στράτευμα τῶν av- 
τόϑι κατῳκισμένων ὑφ᾽ Ἡρακλέους Ὀλβιανῶν καὶ Μυ- 

465 κηναίων. "Adda ταῦτα μὲν ἀνακείσθω τῇ Ἰόβα χάριτι 
τοῦ πάντων ἱστορικωτάτου βασιλέων" ἐκεένου γὰρ ἴστο-- 
ροῦσε τοὺς προγόνους Διοδώρου καὶ Σόφακος ἀπο- 
γόνους εἶναι" Σερτώριος δὲ πάντων ἐγκρατὴς γενό- 
μενος τοὺς δεηϑέντας αὐτοῦ καὶ πιστεύσαντας οὐκ 

80 ἠδέκησεν, ἀλλὰ καὶ χρήματα καὶ πόλεις καὶ τὴν ἀρ-- 
χὴν ἀπέδωκεν αὐτοῖς, ὅσα καλῶς εἶχε δεξάμενος δὲ- 

᾿ δόντων. 
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X. Ἐντεῦϑεν ὅποι χρὴ τραπέσθαι βουλϑδυόμενοτ 
ἐκάλουν Avoiravol πρέσβεις πέμψαντες ἐφ᾽ ἡγεμονέᾳ, 
πάντως μὲν ἄρχοντος ἀξέωμα μέγα καὶ ἐμπειρίαν ἔχον-- 
τος δεόμενοι πρὸς τὸν ἀπὸ Ῥωμαίων φόβον, ἐκείνῳ δὲ 
πιστεύοντες αὑτοὺς μόνῳ [καὶ] πυνθανόμενοι παρὰ τῶν ὃ 
συγγεγονότων τὸ ἦθος αὐτοῦ. Λέγεται δὲ ὁ Σερτώριος 
οὔτε ὑφ᾽ ἡδονῆς οὔτε ὑπὸ δέους εὐάλωτος γενέσθαι, 
φύσει δὲ ἀνέχπληκτος ὧν παρὰ τὰ δεινὰ καὶ μέτριος Ev- 
τυχίαν ἐνεγκεῖν, καὶ πρὸς μὲν εὐθυμαχίαν οὐδενὸς 
ἀτολμότερος τῶν nad’ ξαυτὸν ἡγεμόνων. ὅσα δὲ κλω--1ὸ 
πείας ἐν πολέμοις ἔργα καὶ πλεονεξίας περὶ τόπους ἐχυ-- 

ροὺς καὶ διαβάδεις τάχους δεομένας ἀπάτης τε καὶ ψευ-- 
573 δῶν ἐν δέοντι, σοφιστὴς δεινότατος. Ἐν δὲ ταῖς τιμαῖς 

τῶν ἀνδραγαϑημάτων δαψιλὴς φαινόμενος, περὶ τὰς τι-- 
μωρίας ἐμετρίαξε τῶν ἁμαρτημάτων. Καίτοι δοκεῖ περὶ 15 

τὸν ἔσχατον αὐτοῦ βίον ὠμότητος καὶ βαρυϑυμίας τὸ 
xegl τοὺς ὁμήρους πραχϑὲν ἔργον ἐπιδεῖξαι τὴν φύσιν 
οὐκ οὖσαν ἥμερον. ἄλλ᾽ ἐπαμπεχομένην λογισμῷ διὰ 
τὴν ἀνάγκην. Ἐμοὶ δὲ ἀρετὴν μὲν εἰλικρινῆ καὶ κατὰ 
λόγον συνεστῶσαν οὐκ ἄν ποτε δοκεῖ τύχη τις ἐκστῆσαι W 
«οὸς τοὐναντίον, ἄλλως δὲ προαιρέσεις καὶ φύσεις χρη- 
στὰς ὑπὸ συμφορῶν μεγάλων παρ᾽ ἀξίαν κακωϑεέσας 
οὐκ ἀδύνατον τῷ δαίμονι συμμεταβαλεῖν τὸ ἦϑος. Ὃ 
καὶ Σιερτώριον οἶμαι παθεῖν ἤδη τῆς τύχης αὐτὸν ἐπι-- 
λειπούσης» ἐκτραχυνόμενον ὑπὸ τῶν πραγμάτων γινο-- 56 
μένων πονηρῶν πρὸς τοὺς ἀδικοῦντας. 

XI. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε ye τῶν ΜΔυσιτανῶν κα- 
λούντων ἀπῆρεν ἐκ Διβύης. Καὶ τούτους συνέταττεν 
εὐθὺς αὐτοκράτωρ στρατηγός, καὶ τὴν ἐγγὺς Ἰβηρίαν 
ὑπήκοον ἐποιεῖτο, τῶν πλείστων ἑκουσίως προστυϑεμέ- 30 
vow, μάλιστα μὲν διὰ τὸ πρᾷον αὐτοῦ καὶ δραστήριον, 
ἔστι δὲ ἃ καὶ σοφιστικῶς αὐτὸς εἰς ἀπάτην καὶ κήλησιν 

PLUT. vit. Ill. 7 



98 LAOTTAPXOT 

ἐμηχανᾶτο. Καὶ πρῶτόν ys πάντων τὸ περὶ τὴν ἔλαφον. 
Ἦν δὲ τοιόνδε᾽ Σπανὸς ἀνὴρ δημότης τῶν ἐπὶ χώρας 
βιούντων ἐλάφῳ νεοτόκῳ φευγούσῃ κυνηγέτας ἐπιευχὼν 
αὐτῆς μὲν ἀπελεέφϑη, τὴν δὲ νεβρὸν ἐκπλαγεὶς τῇ και- 

5 νότητε τῆς χρόας (λευκὴ γὰρ ἦν πᾶσα) λαμβάνει διώξας. 
Κατὰ τύχην δὲ Σερτωρίου τοῖς τόποις ἐναυλισαμένου 
καὶ πᾶν 0 τις ἐξ ἄγρας ἢ γεωργίας ἥκοι κομέξων δῶρον 
ἀσμένως δεχομένου καὶ φιλοφρόνως ἀμειβομένου τοὺς 
ϑεραπεύοντας. ἐγχειρέξει φέρων αὐτῷ τὴν νεβρόν. Ὁ 

1083 δεξάμενος αὐτίκα μὲν ἤσϑη μετρέως, χρόνῳ δὲ ποιη-- 
σάμενος τιϑασὸν οὕτω καὶ φιλάνθρωπον, ὥστε καὶ κα- 
λοῦντος ἀκούειν καὶ βαδίέξζοντί ποι παρακολουϑ εἴν, ὄχλου 
τὸ καὶ ϑορύβου παντὸς ἀνέχεσθαι στρατιωτικοῦ, κατὰ 
μικρὸν ἐξεϑείαξε φάσκων ᾿Αρτέμιδος δῶρον τὴν ἔλαφον 

ι5 δἶναι, καὶ πολλὰ τῶν ἀδήλων ἐπεφήμιξεν αὐτῷ δηλοῦν, 
γινώσκων εὐάλωτον εἰς δεισιδαιμονίαν sivar φύσει τὸ 
βαρβαρικόν. Ὁ δὲ καὶ προσετεχνᾶτο τοιάδε᾽ γνοὺς γὰρ 
ἂν κρύφα τοὺς πολεμέους ἐμβεβληκότας ποι τῆς ὑπὶ αὐ- 
τὸν χώρας ἢ πόλιν ἀφιστάντας͵ προδεποιεῖτο τὴν ἔλαφον 

0 αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους δεειλέχϑαε, κολεύουσαν ἐν ἑτοί- 
wo τὰς δυνάμεις ἔχειν. Αὖϑις δὲ νέκην τινὰ τῶν ἑαυ-- 
τοῦ στρατηγῶν ἀκούσας τὸν μὲν ἄγγελον ἔκρυπτε, τὴν 
ὃὲ ἔλαφον ἐστεφανωμένην ἐπ᾽ εὐαγγελέοις προῆγεν, εὐ-- 
ϑυμεῖσϑαι παρακαλῶν καὶ τοῖς ϑεοῖς ϑύειν ὡς ἀγαϑόν 

56 τι πευδομένους. 
XII. Οὕτω δὲ χειροήθεις ποιησάμενος αὐτοὺς ἐχρῆτο 

πρὸς ἅπαντα μετριωτέροις, οὐχ ὑπ᾽ ἀνδρὸς ἀλλοδαποῦ 
λογισμῶν. ἀλλ᾽ ὑπὸ ϑεοῦ στρατηγεῖσθαι πειϑομένοις. 
ἅμα καὶ τῶν πραγμάτων ἐπιμαρτυρούντων τῷ παρὰ 16- 

80γον τὴν δύναμιν αὐξάνεσθαι. 4ισχιλέοις γὰρ ἕξακο- 
σίοις, οὺς ὠνόμαξε Ρωμαίους, συμμίκτοις δὲ ἑπτακο- 
σέοις Διβύων εἰς Avotraviay αὐτῷ συνδιαβᾶσι πελτα-- 
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στὰς τετρακισχιλίους “υσιτανῶν καὶ ἱππεῖς ἑπτακοσίους 
προσλαβὼν ἐπολέμει τέτταφσι Ρωμαίων στρατηγοῖς, ὑφ᾽ 

οἷς ἦσαν πεζῶν μὲν δώδεκα μυριάδες, ἱππεῖς δὲ ἕξακισ-- 
χίλιοι. τοξόται δὲ καὶ σφενδονῆται δισχέλιοι, πόλεις δὲ 
ἀναρέϑμητοι τὸ πλῆϑος, αὐτὸς εἴκοσι τὰς πάσας ἐν ἀρχῇ ὁ 
κεκτημένος. Add’ ὅμως ἀσϑενὴς οὕτω καὶ μικρὸς ἀρξά-- 
μενος οὐ μόνον ἐθνῶν ἐκράτησε μεγάλων καὶ πόλεις 
εἷλε πολλάς, ἀλλὰ καὶ τῶν ἀντιστρατήγων Κότταν μὲν 
ἐν τῷ περὶ τὴν Μελλαρίαν. πορϑμῷ κατεναυμάχησε, 

574 Φουφίδιον δὲ τὸν ἄρχοντα τῆς Βαιτικῆρ περὶ τὸν Βαῖ- 10 
τιν ἐτρέψατο δισχιλέους ἀποκτεένας Ῥωμαίων, “Ιομέτιον 
δὲ “Δεύκιον ἀνθύπατον ὄντα τῆς ἑτέρας Ἰβηρίας διὰ 
τοῦ ταμίου καταγωνισάμενος καὶ Θωράνιον, ἄλλον ἡγε-- 
μόνα τῶν ὑπὸ Μετέλλου πεμῳφϑέντων μετὰ δυνάμεως, 
ἀνεῖλεν, αὐτόν τε τὸν Μέτελλον, ἄνδρα Ῥωμαίων ἐν 16 
τοῖς τότε μέγιστον καὶ δοκιμώτατον, οὐκ ὀλίγοις σφάλ-- 
μασι περιβαλὼν εἰς τοσαύτην ἀπορίαν κατέστησεν, ὥστε 
Αεύκιον μὲν Μάλλιον ἐκ τῆς περὶ Ναρβῶνα Γαλατίας 
ἐλϑεῖν αὐτῷ βοηθόν, Πομπήϊον δὲ Μάγνον ἐκ Ῥώμης 
κατὰ τάχος ἀποσταλῆναι μετὰ δυνάμεως. Οὐ γὰρ εἶχεν 20 
ὁ Μέτελλος ὅ τὸ χρήσαιτο προσπολεμῶν ἀνδρὶ τολμητῇ 
πάσης ἐξαναδυομένῳ φανερᾶς μάχης, πᾶσαν δὲ μετα- 
βαλλομένῳ μεταβολὴν εὐσταλείᾳ καὶ κουφότητι τῆς 1βη- 
φικῆς στρατιᾶς, αὐτὸς ὁπλιτικῶν καὶ νομίμων ἀσκητὴς 
γεγονὼς ἀγώνων καὶ στρατηγὸς ἐμβριϑοῦς καὶ μονέμου 30 
φάλαγγος, ὥσασϑαι μὲν εἰς χεῖραρ ἐλϑόντας πολεμίους 
καὶ καταβαλεῖν ἄριστα γεγυμνασμένης., ὀρειβατεῖν δὲ 
καὶ συνηρτῆσϑαι διώξεσι χαὶ φυγαῖς ἀπαύστοις ἀνθρώ- 
πων ὑπηνεμέων καὶ λιμὸν ἀνέχεσθαι καὶ δίαιταν ἄπυ-- 
ρον καὶ ἄσκηνον, ὥσπερ ἐκεῖνοι, μὴ δυναμένης. 80 

XIU. Ἔτι δὲ αὐτὸς μὲν ἤδη πρεσβύτερος ἦν καί τι 
καὶ πρὸς ἀνειμένην ἤδη καὶ τρυφερὰν roe ἐκ πολ- 

* 
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λῶν ἀγώνων καὶ μεγάλων ἐνδεδωκώς, τῷ δὲ Σερτωρέῳ 
συνειστήκει πνεύματος ἀκμαίου γέμοντι καὶ κατεσχευα-- 
σμένον ἔχοντι ϑαυμασίως τὸ σῶμα ῥώμῃ καὶ τάχει καὶ 
λιτότητι. Μέϑης μὲν γὰρ οὐδὲ ῥᾳϑυμῶν ἥπτετο, πό- 

5 vous δὲ μεγάλους αὶ μακρὰς ὁδοιπορίας καὶ συνεχεῖς 
ἀγρυπνίας ὀλέγοις εἴϑιστο καὶ φαύλοις ἀρκούμενος σι-- 

τίοις διαφέρειν, πλάνοις δὲ χρώμενος ἀεὶ καὶ κυνηγε- 
σίοις. ὁπότε σχολάξοι, πάσης διεκδύσεως φεύγοντι καὶ 
διώκοντι κυκλώσεως ἀβάτων τε καὶ βασίμων τόπων ἐμ- 

10 πειρίαν προσειλήφει. 410 τῷ μὲν εἰργομένῳ μάχης ὅσα 
νικώμενοι πάσχουσιν ἄνϑρωποι βλάπτεσϑαι συνέβαι- 
vev, ὃ δὲ τῷ φεύγειν εἶχε τὰ τῶν διωκόντων. Καὶ γὰρ 
ὑδρείας ἀπέκοπτε καὶ σιτολογέας εἶργε,καὶ προϊόντι μὲν 
ἐκποδὼν nv, ἐκίνει δὲ ἰδρυνθέντα, πολιορκοῦντι δὲ 

16 ἄλλους ἐπιφαινόμενος ἀντεπολιόρκει ταῖς τῶν ἀναγ-- 

καίων ἀπορίαις, ὥστε τοὺς στρατιώτας ἀπαγορεύειν 
καὶ τοῦ Σερτωρίου μονομαχῆσαι προκαλουμένου τὸν 
Μέτελλον βοᾶν καὶ κελεύειν μάχεσϑαι στρατηγὸν στρα- 
τηγῷ καὶ Ῥωμαῖον Ῥωμαίῳ, ἀναδυόμενον δὲ χλευάξειν. 

200 δὲ τούτων μέν, εὖ ποιῶν. κατεγέλα" στρατηγοῦ γάρ, 

ὡς ἔφη Θεόφραστος, δεῖ ϑάνατον ἀποϑνήσκειν τὸν 
στρατηγόν, οὐ πελταστοῦ τοῦ τυχόντος" ὁρῶν δὲ τοὺς 
“αγγοβρίτας οὐ μικρὰ τῷ Σερτωρίῳ συλλαμβανομέ- 
νους, δίψῃ δὲ ὄντας stalaorous (Ev γὰρ ἦν αὐτοῖς φρέαρ 

86 ἐν τῇ πόλει, τῶν δ᾽ ἐν τοῖς προαστείοις καὶ παρὰ τὰ 
τείχη γα τῶν ὁ πολιορκῶν ἐπικρατεῖν ἔμελλεν), ἧκεν 
ἐπὶ τὴν πόλιν ὡς ἡμέραις δυσὶ συναιρήσων τὴν πολιορ- 
κέαν, ὕδατος οὐκ ὄντος. Διὸ καὶ πέντε ἡμερῶν ἐπιφέ- 
ρεσϑαι σιτία μόνον προείρητο τοῖς στρατιώταις. Ὁ 

80 Σερτώριος δ᾽ ὀξέως βοηϑήσας ἐκέλευσε δισχιλίους 
ἀσκοὺς ὕδατος ἐμπλῆσαι, καϑ' ἕκαστον ἀσκὸν ἀργύριον 
συχνὸν τάξας. Καὶ πολλῶν μὲν Ἰβήρων, πολλῶν δὲ 
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Μαυρουσίων ὑφισταμένων τὸ ἔργον, ἐπιλεξάμενος ἄν-- 
δρας εὐρώστους ἅμα καὶ ποδώκεις ἔπεμψε διὰ τῆς ὀρει-- 
νῆς͵ κελεύσας, ὅταν παραδῶσι τοὺς ἀσκοὺς τοῖς ἐν τῇ 
πόλει, τὸν ἄχρηστον ὑπεξαγαγεῖν ὄχλον, ὅπως ἐξαρκῇ 
τοῖς ἀμυνομένοις τὸ ποτόν. Ἐκπύστου δὲ τούτου γενο-- 5 
μένου πρὸς τὸν Μέτελλον, ἤχϑετο μὲν ἤδη τὰ ἐπιτή- 

575 δεια τῶν στρατιωτῶν ὑπαναλωκότων, ἐξέπεμψε δὲ ἐπὶ 
σιτολογέαν ᾿Δπκύτνον ἐξακισχιλέων ἡγούμενον. Αἰσϑόμε-- 
νος δὲ ὁ Σερτώριος καὶ προλοχίσας τὴν ὁδὸν ἐπανερχο-- 
μένῳ τῷ Anviv@ τρισχιλίους ἄνδρας ἔκ τινος συσκέου 10 
χαράδρας ἐπανίστησιν, αὐτὸς δὲ κατὰ στόμα προσβαλὼν 
τρέπεται. καὶ τοὺς μὲν διαφϑεέρει, τοὺς δὲ λαμβάνει 
ξῶντας. ᾿Ακύϊνον δὲ μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τὸν. ἵππον 
ἀποβεβληκότα δεξάμενος Μέτελλος αἰσχρῶς anne, πολλὰ 
χλευαξόμενος ὑπὸ τῶν Ἰβήρων. 15 

XIV. Ἔκ ve δὴ τούτων ϑαυμαζόμενος ἠγαπᾶτο παρὰ 
τοῖς βαρβάροις 6 Σερτώριος, καὶ ὅτι Ῥωμαϊκοῖς ὅπλι-- 
σμοῖς καὶ τάξεσι καὶ συνθήμασιν ἀφαιρῶν τὸ μανικὸν 
καὶ θηριῶδες αὐτῶν τῆς ἀλκῆς ἀντὶ λῃστηρίου μεγάλου 
στρατὸν ἐποιεῖτο τὴν δύναμιν. Ἔτι δ᾽ ἀργύρῳ χρώμε--50 
vog ἀφειδῶς καὶ χρυσῷ κράνη τε κατεκόσμει καὶ ϑυ- 
ρεοὺς αὐτῶν διεποέκιλλε, καὶ χλαμύσιν ἀνϑιναῖς καὶ 
χιτῶσι χρῆσϑαι διδάσκων καὶ χορηγῶν εἰς ταῦτα καὶ 
συμφελοκαλῶν ἐδημαγώγει. Μάλιστα δὲ εἷλεν αὐτοὺς 
τὰ τῶν παίδων. Τοὺς γὰρ εὐγενεστάτους ἀπὸ τῶν 26 
ἐθνῶν συναγαγὼν εἰς Ὄσκαν, πόλιν μεγάλην, διδα-- 
σκάλους ἐπιστήσας Ἑλληνικῶν τε καὶ Ρωμαϊκῶν μαϑη- 
μάτων ἔργῳ μὲν ἐξωμηρεύσατο, λόγῳ δὲ ἐπαίδευεν, ὡς 
ἀνδράσι γενομένοις πολιτείας τε μεταδώσων καὶ ἀρχῆς. 
Of δὲ πατέρες ἤδοντο ϑαυμαστῶς τοὺς παῖδας ἐν περυ- 80 
πορφύροις ὁρῶντες μάλα κοσμίως φοιτῶντας εἰς τὰ δὲ- 

ϑασκαλεῖα καὶ τὸν Σερτώριον ὑπὲρ αὐτῶν μισθοὺς τε- 
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λοῦντα καὶ πολλάκις ἀποδείξεις λαμβάνοντα καὶ γέρα 
τοῖς ἀξίοις νέμοντα καὶ τὰ χρυσᾶ περιδέραια δωρούμε-- 

νον) ἃ Ῥωμαῖοι βούλλας καλοῦσιν. Ἔϑους δ᾽ ὄντος 
Ἰβηρικοῦ, τοὺς περὶ τὸν ἄρχοντα τεταγμένους συναπο-- 

6 θνήσκειν αὐτῷ πεσόντι, καὶ τοῦτο τῶν ἐκεῖ βαρβάρων ᾿ 
κατάσπεισιν ὀνομαξόντων, τοῖς μὲν ἄλλοις ἡγεμόσιν 
ὀλίγοι τῶν ὑπασπιστῶν καὶ τῶν ἑταίρων, Σερτωρίῳ δὲ 
πολλαὶ μυριάδες ἀνθρώπων κατεσπεικότων ἑαυτοὺς ἠκο-- 
λούϑουν. Adysrar δὲ πρός τινι πόλει τροπῆς γενομέ- 

1ovns καὶ τῶν πολεμίων ἐπικειμένων τοὺς Ἴβηρας ἀμε-- 
λήσαντας αὑτῶν τὸν Σερτώριον σώξειν καὶ τοῖς ὥμοις 
ἐπαραμένους ἄλλους πρὸ ἄλλων ἀνακουφίσαι πρὸς τὰ 
τείχη, γενομένου δ᾽ ἐν ἀσφαλεῖ τοῦ ἄρχοντος, οὕτω τρέ-- 
πεσϑαι πρὸς φυγὴν ἕκαστον αὐτῶν... 

15 XV. Ov μόνον δὲ τοῖς Ἴβηρσιν ἦν ποϑεινός, ἀλλὰ 
καὶ τοῖς ἐξ Ἰταλίας στρατευομένοις. Περπέννα γοῦν 
Οὐέντωνος ἀπὸ τῆς αὐτῆς Σερτωρίῳ στάσεωρ εἰς Ἰβη- 
ρέαν παραγενομένου μετὰ χρημάτων πολλῶν καὶ μεγά-- 
Ans δυνάμεως. ἰδίᾳ δὲ καϑ᾽ ἑαυτὸν ἐγνωκότος πολεμεῖν 

᾿ 202090¢ τὸν Μέτελλον, ἐδυσχέραινον of στρατιῶται, καὶ 
πολὺς ἦν τοῦ Σερτωρίου λόγος ἐν τῷ στρατοπέδῳ τὸν 
Περπένναν ἀνιῶν εὐγενείᾳ καὶ πλούτῳ τετυφωμένον. 
Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἐπεὶ Πομπήϊος ἠγγέλλετο τὴν Πυρήνην 
ὑπερβάλλων, ἀναλαβόντες of στρατιῶται τὰ ὅπλα καὶ 

δ τὰ σημεῖα τῶν τάξεων ἀναρπάσαντες κατεβόησαν τοῦ 
Περπέννα͵ κελεύοντες ὡς τὸν Σερτώριον ἄγειν αὐτούς" 
εἰ δὲ un, καταλιπόντες ἐκεῖνον ἠπείλουν αὐτοὶ βαδιεῖ-- 
ofa. πρὸς ἄνδρα σώξεσϑαι καὶ σώξειν δυνάμενον. 
Συγχωρήσας δὲ ὁ Περπέννας ἤγαγεν αὐτούς͵ καὶ συνέ- 

δομίξε τῷ Σιερτωρέῳ πεντήκοντα καὶ τρεὶς ἔχων σπεέρας. 
XVI. Σερτώριος δέ, τῶν ἐντὸς Ἴβηφος αὐτῷ ποτα- 

μοῦ πάντων ὁμοῦ τι προσειϑεμένων, πλήϑει μὲν ἦν 
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μέγας" ἐπέρρεον γὰρ ἀεὶ καὶ συνεφέροντο πανταχόϑεν 
πρὸς αὐτόν" ἀταξίᾳ δὲ βαρβαρικῇ καὶ ϑρασύτητι αρατ-- 
τόμενος ἐπιχειρεῖν τοῖς πολεμέοις βοώντων καὶ τὴν τρι- 
βὴν δυσανασχετούντων ἐπειρᾶτο παραμυϑεῖσθαι διὰ 
λόγων. Ὡς δὲ δώρα χαλεπαίνοντας καὶ βιαζομένους ὁ 

δήθ ἀκαίρως, προήκατο καὶ περιεῖδε αυμπλοκομένους τοῖς 
πολεμίοις ἐν οἷς οὐ παντελῶς συντριβέντας, ἀλλὰ πλη- 
γὰς λαβόντας ἤλπιξε πρὸς τὰ λοιπὰ κατηκόους μᾶλλον 
ἕξειν. Ὧν δὲ εἴκαξε γενομένων, ἐπιβοηϑήσας ἀνέλαβέ 
τὸ φεύγοντας αὐτοὺς καὶ κατέστησεν ἀσφαλῶς εἰς τὸ 10 
στρατόπεδον. Βουλόμενος δὲ καὶ τὴν ἀϑυμέαν ἀφελεῖν, 
μ8ϑ᾽ ἡμέρας ὀλίγας πάνδημον ἐκκλησίαν ἀϑροίσας ἴπ- 
πους εἰσήγαγε δύο, τὸν μὲν ἀσθενῆ τελέως καὶ πρεσβύ- 
τερον ἤδη, τὸν δὲ ἕτερον εὐμεγέϑη μὲν αὐτὸν καὶ ἐσχυ- 
ρόν, ϑαυμαστὴν δὲ πυχνότητι καὶ κάλλει τριχῶν οὐρὰν 15 
ἔχοντα. Παρειστήχει δὲ τῷ μὲν ἀσϑενεῖ μέγας ἀνὴρ καὶ 
ῥωμαλέος, τῷ δὲ ἰσχυρῷ μικρὸς δτερος καὶ τὴν ὄψιν 
εὐκαταφρόνητος. Σημείου δὲ δοθέντος αὐτοῖς ὁ μὲν 
ἰσχυρὸς ἀμφοτέραις ταῖς χερσὶ τοῦ ἵππου τὴν κέρχον 
ὡς ἀποφρήξων εἷλκε Bla πρὸς αὑτόν, ὁ δὲ ἀσθενὴς τοῦ 20 
ἰσχυροῦ κατὰ μίαν τῶν τριχῶν ἐξέτιλλεν. Ἐπεὶ δὲ ὁ 
μὲν οὐκ ὀλίγα πράγματα μάτην saute καὶ πολὺν γέλωτα 
τοῖς ϑεωμένοιρ παρααχὼν ἀπεῖπεν, ὁ ἃὲ ἀσϑενὴς ἀκα- 
gal καὶ σὺν οὐδενὶ πόνῳ ψιλὴν τριχῶν ἀπέδειξε τὴν οὐ- 
ody, ἀναστὰς ὁ Σερτώριος ,,Ooars εἶπεν οοὔνδρες 2% 
σύμμαχοι. τὴν ἐπιμονὴν ἀνυσιμωτέραν τῆς βίας οὖσαν 
καὶ πολλὰ τῶν ἀϑρόως ἀλήπτων ἐνδιδόντα τῷ κατὰ μι-- 
κρόν. "ἄμαχον γὰρ τὸ ἐνδελεχές, ᾧ πᾶφαν ἐπιὼν ὁ χρό- 
vog αἵρεῖ καὶ κατεργάζεται δύναμιν, εὐμενὴς ὧν σύμ- 
μαχος τοῖς δεχομένοις λογισμῷ τὸν καιρὸν αὐτοῦ, τοῖς 80 
δὲ ἀκαέρως ἐπειγομένοις πολεμιώτατος." Τοιαῦτα μὲν ὁ 
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Σερτώριος ἑκάστοτε πλέκων παραμύθια τοῖς βαρβάροιρ 
διεπαιδαγώγει τὸν καιρόν. 

-XVH. Οὐδενὸς δὲ 7 ἥττον αὐτοῦ τῶν πολεμικῶν ἐρ- 
γων ἐθαυμάσϑη τὸ περὶ τοὺς λεγομένους Χαρακιτανούς. 

5 Εἰσὶ δὲ δῆμος ὑπὲρ τὸν Ταγώνιον ποταμόν, οὐκ ἄστε- 
σιν οὐδὲ κώμαις ἐνοικοῦντες, ἀλλὰ λόφος ἐστὶν εὐμεγέ- 
ϑης καὶ ὑψηλὸς ἄντρα καὶ κοιλώματα πετρῶν βλέποντα 
πρὸς βορέαν περιέχων. Ἢ δ᾽ ὑποχειμένη πᾶσα χώρα 
πηλὸν ἀργιλώδη καὶ γῆν ὑπὸ χαυνότητος εὔϑρυπτον 

ιοἀναδέδωσιν, οὔτε τοὺς ἐπιβαίνοντας ἀνέχεσϑαι καρτε- 
ράν͵ καὶ μικρὸν ἁψαμένων, ὥσπερ ἄσβεστον ἢ τέφραν, 
ἐπὶ πολὺ διαχεομένην. Τῶν οὖν βαρβάρων, ὁσάκις 
φόβῳ πολέμου καταδύντες εἰς τὰ σπήλαια καὶ τὴν λείαν 
εἴσω συναγαγόντες ἀτρεμοῖεν, ὄντων ἀλήπτων ὑπὸ 

5 βίας, τὸν δὲ Σερτώριον τότε διακεκριμένον ἀπὸ τοῦ 
Μετέλλου καὶ καταστρατοπεδεύσαντα παρὰ τὸν λόφον 
ὑπερφρονούντων ὡς κεκρατημένον, εἴτε ὑπ᾽ ὀργῆς 
ἐκεῖνος εἴτε μὴ δοκεῖν φεύγειν βουλόμενος ap ἡμέρᾳ 
προσελάσας κατεσκέπτετο τὸν τόπον. Οὐδαμόϑεν δὲ 

20 προσβολὴν ἔχοντος, ἄλλως ἀλύων καὶ κεναῖς χρώμενος 
ἀπειλαῖς ὁρᾷ τῆς γῆς ἐκείνης κονιορτὸν ἄνω πολὺν ὑπὸ 
πνεύματος ἐπ᾽ αὐτοὺς φερόμενον. Τέτραπται μὲν γάρ, 
ὡς ἔφην, τὰ σπήλαια πρὸς βορέαν, 6 δὲ ἀπὸ τῆς ἄρκτου 
ῥέων ἄνεμος. Καικίαν ἔνιοι καλοῦσιν, ἐπέχει μάλιστα 

25 καὶ πλεῖστός ἐστι τῶν ἐκεῖ πνϑυμάτων, ἐξ ὑγρῶν πεδίων 
καὶ νιφοβύλων συμφυδσώμενος ὀρῶν, τότε δὲ καὶ 9έἐε- 
gous ἀκμάζοντος ἐσχύων καὶ τρεφόμενος τῇ τῶν ὑπαρ- 
κτίέων ἀνέσει πάγων ἥδιστος ἐπέπνει καὶ κατεῖχεν av- 

τούς τὸ καὶ βοτὰ δι᾿ ἡμέρας ἀναψύχων. Ταῦτα δὴ συλ-- 
80 λογιξόμενος ὁ Σερτώριος καὶ παρὰ τῶν ἐγχωρίων ἀκούω: 

ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας τῆς ἀραιᾶς καὶ τεφρώδους 
γῆς ἐκεένης ἀποσπῶντας καὶ παραφέροντας καταντικρὺ 
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τοῦ λόφου ϑῖνα ποιεῖν, ἣν οἱ βάρβαροι χώματος ἐπὶ αὐ-- 
τοὺς εἶναι κατασκευὴν ὑπονοοῦντες ἐχλεύαξον. Tors 
μὲν οὖν ἐργασαμένους τοὺς στρατιώτας ἄχρι νυχτὸς 
ἀπήγαγεν" ἅμα δ᾽ ἡμέρᾳ πρῶτον μὲν αὔρα μαλακὴ 
προαπέπνει διακινοῦσα τῆς συμπεφορημένης γῆς τὸ ὁ 
λειότατον ὥσπερ ἄχνην σκιδνάμενον, ἔπειτα σοβαροῦ 
τοῦ Καικίου πρὸς τὸν ἥλιον ἐκχεομένου καὶ τῶν λόφων 

577 κονιωμένων ἐπιστάντες οἵ στρατιῶται τόν τε χοῦν ἀνέ- 
τρεπον διὰ βάθους καὶ τὸν σπέλον ἔκοπτον, ἔνιοι δὲ καὶ 
τοὺς ἵππους ἄνω καὶ κάτω διεξήλασαν ἀνιστάντες τὸ 18 
χαύνωμα καὶ τῇ πνοῇ μετέωρον παραδιδόντες. Ἢ δ᾽ 
ὑπολαμβάνουσα πᾶν τὸ ϑρυπτόμενον καὶ κινούμενον 
ἄνω προσέβαλλε τοῖς οἰκήμασι τῶν βαρβάρων κατὰ ϑύ- 
ρας δεχομένοις τὸν Καικίαν. Οἱ δὲ, ἅτε δὴ τῶν σπη- 
λαέων μέαν ἐκείνην ἀναπνοὴν ἐχόντων, ἡ τὸ πνεῦμα 16 
προσέπιπτε, ταχὺ μὲν ἀπεσκοτοῦντο τὰς ὄψεις, ταχὺ δ᾽ 
ἀνεπέμπλαντο πνιγώδους ἄσθματος, τραχὺν ἀέρα καὶ 
πολλῇ κόνει συμπεφυρμένον ἕλκοντες. Ὅϑεν ἡμέρας 
δύο μόλες ἀνασχόμενοι τῇ τρέτῃ παρέδωκαν ἑαυτούς, 
οὐ τοσοῦτον Σερτωρίῳ δυνάμεως, ὅσον δόξης ; προσ-- 90 
ϑόντες, ὡς τὰ δι’ ὅπλων ἀνάλωτα σοφίᾳ κατεργασα-- 

μένῳ. - 
XVIII. Μέχρι μὲν οὖν ears περὶ Μέτελλον ἐπολέ- 

186, τὰ πλεῖστα κατευτυχεῖν ἐδόκει, γήρᾳ καὶ φυσικῇ 
βραδυτῆτι τοῦ Μετέλλου πρὸς ἄνδρα τολμητὴν καὶ λῃ-- 96 
στρικῆς μᾶλλον ἢ στρατιωτικῆς ἡγούμενον δυνάμεως 
οὐχ ἀναφέροντος" ἐπεὶ δὲ καὶ Πομπηΐῳ τὴν Πυρήνην 
ὑπερβαλόντι παραστρατοπεδεύσας καὶ πᾶσαν ἅμα μὲν 
διδούς, ἅμα δὲ "λαμβάνων στρατηγικῶν παλαισμάτων 
πεῖραν; ἀντιτεχνώμενός τὸ καὶ. φυλαττόμϑνος πλεῖον 80 

εἶχε, κομιδῇ διεβοήϑη μέχρι Ῥώμης ὡς δεινότατος ὧν 
πόλεμον μεταχειρίσασθαι τῶν τότε στρατηγῶν. Οὐ γάρ 
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τι μικρὸν ἦν τὸ Πομπηΐου κλέος, ἀλλ᾽ ἤνϑει τότε μά- 
λιστα πφὸς δόξαν ἐκ τῶν περὶ Σύλλαν ἀνδραγαϑημά- 
τῶν. ἐφ᾽ οἷς καὶ Μάγνος vx’ αὐτοῦ, τουτέστι μέγας; 
ἐκωνομάσϑη τιμῶν τὸ ϑριαμβικῶν οὕπω γενειῶν ἔτυ- 

5 χεν. Ὅϑεν καὶ πολλαὶ τῶν ὑπὸ Σερτωρέῳ πόλεων ἀπο- 
βλέψασαι πρὸς αὐτὸν ὁρμὴν μεταβολῆς ἔσχον, εἶτα 
ἐπαύσαντο, τοῦ περὶ Aavowve πάϑρυς παρὰ πᾶσαν ἐλ- 
πίδα συμβάντος. Σερτωρίου γὰρ πολιορκοῦντος av- 
τοὺς ἧκε Πομπήϊος πανστρατιᾷ βοηϑήσων᾽ εἶτα ὁ μὲν 

lOAdq~oy εὖ δοκοῦντα πεφυχέναι κατὰ τῆς πόλεως προ- 
ληψόμενος, ὁ δὲ τοῦτο χωλύσων ἠπείγετο. Τοῦ δὲ Σερ- 
τωρίου φϑάσαντος ἐπιστήσας τὸν στρατὸν ὁ Παμπήϊος 
ἔχαιρε τῇ συντυχίᾳ,νομίξων ἐμ μέσῳ τῆς πόλεως καὶ τῆς 
αὐτοῦ στρατιᾶς ἀπειλῆφϑαι τὸν Σερτώριον" καὶ πρὸς 

Ιδτοὺς Δαυρωνίτας εἰσέπεμψε θαρρεῖν κελεύων καὶ κα- 
ϑῆσϑαι περὶ τὰ τείχη ϑεωμένους πολιορκούμενον LeEg- 
τώριον. ‘Exetuog δ᾽ ἀκούσας ἐγέλασε, καὶ τὸν Σύλλα 
μαϑητὴν (οὕτω γὰρ τὸν Πομπήϊον ἐπισχώπτων προση- 
γόρευεν) αὐτὸς ἔφη διδάξειν, ὅτι δεῖ τὸν στρατηγὸν κα- 

20 τόπιν μᾶλλον ἢ κατὰ πρόσωπον βλέπειν. Ταῦτα δὲ λέ- 
γῶν ἅμα τοῖς πολιορκουμένοις ἐπεδείκνυεν ἐξακισχυ- 
λέους ὁπλίτας ὑπ᾽ αὐτοῦ καταλελειμμένους ἐπὶ τοῦ 
προτέρου χάρακος, ὅϑεν ὁρμηϑεὶς κατειλήφει τὸν λό- 
pov, ὅπως ἐπὶ σφᾶς τρεπομέπῳ τῷ Πομπηΐῳ κατὰ νώ- 

% tov προσπέσοιδν. Ὃ δὴ καὶ Πομπήϊος ὀψὲ μάλα συμ-- 
φρονήσας ἐπιχειρεῖν μὲν οὐκ ἐθάρρει κύκλωσιν δεδοι-- 
“ag, ἀπολιπεῖν δὲ ἡἠσχύνετο κινδυνεύοντας ἀνθρώ- 
πους) παρὼν δὲ καὶ καθήμενος ἠναγκάζετο ὁρᾶν axoA— 
λυμένους" ἀπέγνωσαν γὰρ αὑτοὺς of βάρβαροι καὶ τῷ 

30 Σερτωρέῳ παρέδωκαν. Ὁ δὲ τῶν μὲν σωμάτων ἐφεί-- 
caro καὶ πάντας ἀφῆκε, τὴν δὲ πόλιν κατέπρησεν, οὐχ 
ὑπ᾽ ὀργῆς οὐδ᾽ ὠμότητος, ἐλάχιστα γὰρ δοκεῖ ϑυμῷ 
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χαρίσασϑαι τῶν στρατηγῶν οὗτος ἀνήρ, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ αἱ- 
σχύνῃ καὶ κατηφείᾳ τῶν τεϑαυμακότων Πομπήϊον, ἵνα 
ἡ λόγος ἐν τοῖς βαρβάροις, ὅτε παρὼν ἐγγὺς καὶ μο-- 
νονοὺ ϑερμαινόμενος τῷ πυρὶ τῶν συμμάχων οὐ προσ- 
ἤμυνεν. δ 

ΧΙΧ, Ἥτται μὲν οὖν τῷ Σερτωρίῳ πλείονες συνέ- 
578 βαινον, αὑτὸν μὲν ἀήττητον ἀεὶ φυλάττοντι καὶ τοὺς 

nary’ αὑτόν, ϑραυομένφῳ δὲ περὶ τοὺς ἄλλους ἡγεμόνας" - 
ἐκ δὲ ὧν ἐπηνωρϑοῦτο τὰς ἥττας μᾶλλον ἐθαυμάξετο 
νικώντων τῶν ἀντιστρατήγων, οἷον ἐν τῇ περὶ Σού- τὸ 
κρωῶνι μάχῃ πρὸς Πομπήϊον, καὶ πάλιν ἐν τῇ περὶ Του -- 
ρίαν πρός te τοῦτον ὁμοῦ καὶ Μέτελλον. ‘H μὲν οὖν 
περὶ Σούκρωνι μάχη λέγεται γενέσθαι τοῦ Πομπηΐου 
κατεπείξαντος, ὡς μὴ μετάσχοι τῆς νέκης Μέσελλος. Ὁ 
δὲ Σερτώριος ἐβούλετο μὲν τῷ Πομπηΐῳ, πρὶν ἐπελθεῖν 15 
τὸν Μέτελλον, διαγωνίσασθαι, παραγαγὼν δὲ ἑσπέρας 
ἤδη συνέβαλεν, οἰόμενος ξένοις οὖσι καὶ ἀπείροις τῶν 
χωρίων τοῖς πολεμίοις τὸ σκότος ἔσεσθαι καὶ φεύγουσιν 
ἐμπόδιον καὶ διώκουσι. Γενομένης δὲ τῆς μάχης ἐν χερ-- 
oly ἔτυχε μὲν οὐ πρὸς Πομπήϊον αὐτός. ἀλλὰ πρὸς 20 
᾿Δφράνιον ἐν ἀρχῇ συνεστηκὼς ἔχοντα τὸ ἀριστερόν, 
αὐτὸς ἐπὶ τοῦ δεξιοῦ τεταγμένος. ᾿Δπούσας δὲ τῷ Πομ-- 
πηΐῳ τοὺς συνεστῶτας ὑποχωρεῖν ἐγκειμένῳ καὶ κρα- 
τεῖσϑαι, τὸ μὲν δεξιὸν ἐπὶ ἄλλοις ἐποιήσατο στρατηγοῖς, 
xeos δὲ ἐκεῖνο τὸ νικώμενον αὐτὸς ἐβοηδρόμει. Kalas 
τοὺς μὲν ἤδη τρεπομένους, τοὺς δὲ ἔτι μένοντας ἐν 
τάξει συναγαγὼν καὶ ἀναϑαρρύνας ἐξ ὑπαρχῆς ἐνέβαλε 
τῷ Πομπηΐῳ διώκοντι, καὶ φυγὴν ἐποιήσατο πολλήν, ὅτε 
καὶ Πομπήϊος ἐγγὺς ἐλθὼν ἀποϑανεῖν καὶ τραυματι-- 
σϑεὶς παραλόγως διέφυγεν. Οἱ γὰρ μετὰ Σερτωρέου 30 
Aipves, ὡς ἔλαβον αὐτοῦ τὸν ἵππον χρυσῷ κδκοσμημέ- 
νον καὶ φαλάρων ἀνάπλεων πολυτελῶν, ἐν τῷ διανέμε-- 
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ofa καὶ διαφέρεσθαι πρὸς ἀλλήλους προήχαντο τὴν 
δίωξιν. ᾿δφράνιος δὲ τοὺς ἀνθεστῶτας πρὸς αὐτὸν ἅμα 
τῷ Σερτώριον ἀπελθεῖν ἐπὶ ϑάτερα βοηϑοῦντα τρεψά- 
μενος εἰς τὸ στρατύπεδον κατήραξδ᾽ καὶ συνεισπεσὼν 

ὅ ἐπόρϑει σκότους ἤδη 6 ὄντορ,μήτε τὴν Πομπηΐου φυγὴν 
εἰδὼς μήτε τοὺς στρατιώτας τῆς ἁρπαγῆς ἐπισχεῖν δυ-- 

νάμενος. Ἐν τούτῳ δὲ Σερτώριος ἀνέστρεψε τὸ καϑ᾽ 

᾿ αὑτὸν νενικηκώς" καὶ τοῖς ᾿Δἀφρανέου dv’ ἀταξίαν τα- 
ρασσομένοις ἐπιπεσὼν πολλοὺς διέφϑειρε. gmt δὲ αὖ- 

ι03ις ἐξοπλισθεὶς ἐπὶ μάχην κατέβαινεν. εἶτα Μέτελλον 
αἰσθόμενος ἐγγὺς εἶναι λύσας τὴν τάξιν ἀνέξευξεν, εἰ- 
πών ,.4λλ᾽ ἔγωγε τὸν παῖδα τοῦτον, εἰ μὴ παρῆν ἡ 
γραῦς ἐκείνη, πληγαῖς ἂν νουϑετήσας εἰς Ῥώμην ἀπε-- 
στάλκειν."“ 

16 XX. Ἠϑύμει δὲ δεινῶς διὰ τὸ μηδαμοῦ φανερὰν 
τὴν ἔλαφον ἐκείνην εἶναι “ μηχανῆς γὰρ ἐπὶ τοὺς βαρ- 
βάρους ἐστέρητο ϑαυμαστῆς, τότε δὴ μάλιστα παραμυ-- 
ϑίας δεομένους. Εἶτα μέντοι νυκτὸς ἄλλως πλανώμε- 
νοέ τινες ἐπιτυγχάνουσιν αὐτῇ͵ καὶ γνωρέσαντες ἀπὸ τῆς 

20 χρόας λαμβάνουσιν. ᾿Αχούσας δὲ ὃ Σερτώριος ἐκείνοις 
μὲν ὡμολόγησεν, ἂν μηδενὶ φράσωσι, χρήματα πολλὰ 
δώσειν; ἀποχρύψας δὲ τὴν ἔλαφον καὶ διαλιπὼν ὀλίγας 
ἡμέρας προΐει μάλα φαιδρὸς ax’ ὄψεως ἐπὶ τὸ βῆμα, 
διηγούμενος τοῖς ἡγεμόσι τῶν βαρβάρων, ὡς ἀγαϑόν τι 

96 μέγα τοῦ ϑεοῦ προμηνύοντος αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους" 
εἶτα ἀναβὰς ἐπὶ τὸ βῆμα τοῖς ἐντυγχάνουσιν, ἐχρημάτι- 
ξεν. Ἢ δὲ ἔλαφος ὑπὸ τῶν φυλαττόντων αὐτὴν ἐγγὺς 
ἀφεϑεῖσα καὶ κατιδοῦσα τὸν Σερτώριον ἐχώρει δρόμῳ 

περιχαρὴς πρὸς τὸ βῆμα, καὶ παραστᾶσα τὴν κεφαλὴν 
80 ἐπέϑηκε ταῖς γόνασιν αὐτοῦ καὶ τῷ στόματι τῆς δεξιᾶς 

ἔψαυεν, εἰθισμένη καὶ πρότερον τοῦτο ποιεῖν. ᾿άντιφι-- 
λοφρονουμένου δὲ τοῦ Σερτωρέου πιϑανῶς καί τι καὶ 
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δακρύσαντος, ἔκπληξις εἶχε τοὺς παρόντας τὸ πρῶτον, 
ira κρότῳ καὶ βοῇ τὸν Σερτώριον, ὡς δαιμόνιον ἄνδρα 
καὶ ϑεοῖς φέλον οἴκαδε προπέμψαντες ἐν εὐθυμίαις καὶ 
χρησταῖς ἑλπέσιν ἦσαν. 

XXI. Ἐν δὲ τοῖς τῶν Σαγουντένων πεδίοις εἰς rag 6 
ἐσχάτας ἀπορίας κατακοκλεικὼς τοὺς πολεμίους ἠναγκά-- 

579 σϑη συμβαλεῖν αὐτοῖς καταβαίνουσιν ἐφ᾽ ἁρπαγὴν καὶ 
σιτολογέαν. Ἠγωνέσϑη δὲ λαμπρῶς παρ᾽ ἀμφοτέρων. 
Καὶ Μέμμιος μὲν ὁ τῶν ὑπὸ Πομπηΐῳ στρατηγῶν ἡγε- 
μονικώτατος ἐν τῷ καρτερωτάτω τῆς μάχης ἔπεσεν, 10 
ἐκράτει δὲ Σερτώριος καὶ φόνῳ πολλῷ τῶν ἔτι συνε- 
στώτων ἐωϑεῖτο πρὸς αὐτὸν Μέτελλον. Ὁ δὲ παρ᾽ ἡλι- 
κίαν ὑποστὰς καὶ περιφανῶς ἀγωνιξόμενος παέεται, δό-- 

ρατι. Τοῦτο τοὺς μὲν ἰδόντας τῶν Ῥωμαίων, τοὺς δὲ 
ἀκούσαντας αἰδὼς ἔσχεν ἐγκαταλιπεῖν τὸν ἡγεμόνα, καὶ 15 
ϑυμὸς ἅμα πρὸς τοὺς πολεμίους παρέστη. Προϑέμενοι 
d} τοὺς ϑυρεοὺς καὶ συνεξενεγκόντες εὐρώστως ἐξω- 
ϑοῦσι τοὺς Ἴβηρας καὶ γενομένης οὕτω παλιντρόπου 
τῆς νέχϊης,ὁ Σερτώριος ἐκεένοις τε φυγὰς ἀδεεῖς μηχα- 
νώμενὸς καὶ τεχνάξων ἑτέραν αὐτῷ δύναμιν συνελθεῖν 20 
ἐφ᾽ ἡσυχίας, εἰς πόλιν ὀρεινὴν καὶ καρτερὰν ἀναφυγὼν 
ἐφράγνυτο τὰ τείχη καὶ τὰς πύλας ὠχυροῦτο, πάντα 
μᾶλλον ἢ πολιορχίαν ὑπομένειν διανοούμενος, add ἐξη- 
πάτα τοὺς πολεμίους. Ἐχείνῳ γὰρ προσχαϑεζόμενοι καὶ 
τὸ χωρίον οὐ χαλεπῶς λήψεσϑαι προσδοκῶντερ, τούς τε 25 
φεύγοντας τῶν βαρβάρων προΐεντο καὶ τῆς ἀϑροιξομέ- 
νης αὖϑις τῷ Σερτωρίῳ δυνάμεως ἠμέλησαν. Ηϑροί- 
ξετο δὲ πόμψαντος ἡ ἡγεμόνας ἐπὶ τὰς πόλεις αὐτοῦ καὶ 
κελεύοντος, ὅταν ἤδη πολλοὺς ἔχωσιν. ἄγγελον ἀπο- 

στεῖλαι πρὸς αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ ἀπέστειλαν, σὺν οὐδενὶ 30 
πόνῳ διεκπαισάμενος τοὺς πολεμίους συνέμιξε τοῖς Exv- 
τοῦ" καὶ πάλιν ἐπήει πολὺς γεγονὼς καὶ περιέκοπτεν 
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αὐτῶν τὴν μὲν ἀπὸ τῆς γῆς εὐπορίαν ἐνέδραις καὶ κυ-- 
κλώσεσι καὶ τῷ πανταχόσε φοιτᾶν ὀξὺς ἐπιών, τὰ δ᾽ éx 
ϑαλάττης λῃστρικοῖς σκάφεσι κατέχων τὴν παραλίαν, 
ὥστε ἠναγκάσϑησαν of στρατηγοὶ διαλυϑέντες ὁ μὲν εἰς 

5 Γαλατέαν ἀπελϑεῖν, Πομπήϊος δὲ περὶ Βακκαίους διὼ- 

χειμάσαι μοχϑηρῶς ὑπὸ ἀχρηματέας, γράφων πρὸς τὴν 
σύγκλητον, ὡς ἀπάξει τὸν στρατόν, εἰ μὴ πέμποιεν ἀρ-- 
γύριον αὐτῷ᾽ καταναλωκέναι γὰρ ἤδη τὰ αὐτοῦ προ- 
πολεμῶν τῆς Ἰταλίας. Καὶ πολὺς ἦν οὗτος ἐν Ῥώμῃ 

Ι0λόγος, ὡς Πομπηΐου πρότερος εἰς Ἰταλίαν ἀφέζξοιτο 
Σερτώριος εἰρ τοσοῦτον τοὺς πρώτους καὶ δυνατωτά- 

τους τῶν τότε στρατηγῶν ἡ Σερτωρίου δεινότης κατέ- 
στησεν. | 

XXII. Ἐδήλωσε ὃς καὶ Μέτελλος ἐκπεπληγμένος 
1s τὸν ἄνδρα καὶ μέγαν ἡγούμενος. Ἐπεκήρυξε γάρ, εἴ 

τις αὐτὸν ἀνέλοι Ῥωμαῖος, ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα 
δώσειν καὶ πλέϑρα δισμύρια γῆς᾽ εἰ δὲ φυγάς, κάϑοδον 
εἰς Ῥώμην, ὡς ἀπογνώσει φανερᾶς ἀμύνης ὠνούμενος 
τὸν ἄνδρα διὰ προδοσίας. Ἔτι δὲ νικήσας ποτὲ μάχῃ 

90τὸν Σερτώριον οὕτως ἐπήρϑη καὶ τὴν εὐτυχίαν ἠγάπη- 
σεν, ὥστε αὐτοκράτωρ ἀναγορευθῆναι, ϑυσίαις δ᾽ αὐ- 
τὸν αἱ πόλεις ἐπιφοιτῶντα καὶ βωμοῖς ἐδέχοντο. Adys— 
ται δὲ καὶ στεφάνων ἀναδέδεις προσίεσθαι καὶ δείπνων 
σοβαρωτέρων ὑποδοχάς, ἐν οἷς ἐσϑῆτα ϑριαμβικὴν ἔχων 

96 ἔπινε καὶ Νῖκαι πεποιημέναι dv’ ὀργάνων ἐπιδρόμων 
χρύσεα τρόπαια καὶ στεφάνους διαφέρουσαι κατήγοντο, 
καὶ χοροὶ παίδων καὶ γυναικῶν ἐπινικέους ὕμνους ἧδον 
εἰς αὐτόν. Ἐφ᾽ οἷς εἰκότως ἦν καταγέλαστος, εἰ δρα-- 
πέτην Σύλλα καὶ λείψανον τῆς Κάρβωνος φυγῆς ἀπο- 

ϑ0καλῶν τὸν Σερτώριον οὕτω κεχαύνωται καὶ περιχαρὴς 

γέγονεν, ὑποχωρήσαντος αὐτοῦ περιγενόμενος. Μεγα- 
λοφροσύνης δὲ τοῦ Σερτωρίου πρῶτον μὲν τὸ τοὺς φεύ- 
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γοντας ἀπὸ Ῥώμης βουλευτὰς καὶ παρ᾽ αὐτῷ διατρί- 
βοντας σύγλλητον ἀναγορεῦσαι, ταμίας ts καὶ στρατη--: 
yous ἐξ ἐκείνων ἀποδεικνύναι, καὶ πάντα τοῖς πατρέοις 
νόμοις τὰ τοιαῦτα κοσμεῖν" ἔπειτα τὸ χρώμενον ὅπλοις 
καὶ χρήμασι καὶ πόλεσι ταῖς Ἰβήρων μηδ᾽ ἄχρι λόγου 6 

580 ris ἄχρας ἐξουσίας ὑφέεσϑαι πρὸς αὐτούς, Ῥωμαίους 
δὲ καϑιστάναι στρατηγοὺς καὶ ἄρχοντας αὐτῶν, ὡς Ῥω- 

. μαέοις ἀνακτώμενον τὴν ἐλευϑερέαν., οὐκ ἐκείνους αὖ-- 
ξοντα κατὰ Ῥωμαίων. Καὶ γὰρ ἦν ἀνὴρ φιλόπατρις καὶ 
πολὺν ἔχων ἵμερον τοῦ κατελθεῖν᾽ ἀλλὰ δυσπραγῶν 10 
μὲν ἠνδραγάϑει καὶ ταπεινὸν οὐδὲν ἔπραττε πρὸς τοὺς 
πολεμέους, ἐν δὲ ταῖς νίκαις διεπέμπετο πρὸς Méteddov 
καὶ πρὸς Πομπήϊον ἕτοιμος ὧν τὰ ὅπλα καταϑέσϑαι καὶ 
βιοῦν ἐδιώτης καθόδου τυχῶν" μᾷλλον γὰρ ἐθέλειν 
ἀσημότατος ἐν Ῥώμῃ πολίτης ἢ φεύγων τὴν ἑαυτοῦ 16 
πάντων ὁμοῦ τῶν ἄλλων αὐτοκράτωρ ἀναγορεύεσθαι. 
Aéysras δὲ οὐχ ἥκιστα τῆς πατρίδος ἐπιϑυμεῖν διὰ τὴν 
μητέρα, τραφεὶς ὀρφανὸς ὑπ᾽ αὐτῇ καὶ τὸ σύμπαν ἀνα- 
κδέμενος ἐκείνῃ. Καλούντων δὲ τῶν περὶ τὴν Ἰβηρίαν 
φέλων αὐτὸν ἐφ᾽ ἡγεμονέᾳ,πυϑόμενος τὴν τελευτὴν τῆς 30 
μητρὸς ὀλέγον ἐδέησεν ὑπὸ λύπης προέσϑαι τὸν βώον. 
Ἑπτὰ γὰρ ἡμέρας οὔτε σύνϑημα δοὺς οὔτε ὀφϑ είς τινι 
«τῶν φέλων ἔκειτο. καὶ μόλις οἵ συστράτηγοι καὶ ὁμότι-- 
μου τὴν σκηνὴν περιστάντες ἠνάγκασαν αὐτὸν προελ- 
ϑόντα τοῖς στρατιώταις ἐντυχεῖν καὶ τῶν πραγμάτων 25 

εὖ φερομένων ἀντιλαμβάνεσθαι. Ato καὶ πολλοῖς ἔδο-- 
ξεν ἥμερος ἀνὴρ φύσει γεγονὼς καὶ πρὸς ἡσυχέαν ἔχων 
ἐπιεικῶς δι᾽ αἰτίας παρὰ γνώμην ταῖς στρατηγικαῖς ἀρ-- 
χαῖς χρῆσϑαι, καὶ μὴ τυγχάνων ἀδείας, ἀλλὰ συνελαυ- 
νόμενος ὑπὸ τῶν ἐχϑρῶν εἰς τὰ ὅπλα φρουρὰν ἀναγ- 88 
καίαν τοῦ σώματος περιβάλλεσϑαι τὸν πόλεμον. 

XXIII. "Hy δὲ καὶ τὰ πρὸς Μιϑριδάτην αὐτοῦ πο- 
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λιτεύματα μεγαλοφροσύνης. Ἐπεὶ γὰρ ἐκ τοῦ κατὰ 
Σύλλαν σφάλματος ὁ ΜΜιϑριδάτης ὥσπερ ἐΐς πάλαισμα 
δεύτερον ἀνιστάμενος αὖϑις ἐπεχείρησε τῇ ᾿4σίᾳ, μέγα 
δὲ ἤδη τὸ Σερτωρίου κλέος ἐφοέτα πανταχόσε καὶ τῶν 

6 περὶ αὐτοῦ λόγων ὥσπερ φορτέων ξενικῶν οἱ πλέοντες 
ἀπὸ τῆς ἑσπέρας ἀναπεπλήκεσαν τὸν Πόντον, ὥρμητο 
διαπρεσβεύεσϑαι πρὸς αὐτόν, ἐπηρμένος μάλιστα ταῖς 
τῶν κολάκων ἀλαζονείαις, of τὸν μὲν Σερτώριον ᾿᾽4ν- 
vipa, τὸν δὲ Μιϑριδάτην Πύρρῳ παρεικάξοντες οὐκ ἂν 

10 ἔφασαν Ῥωμαίους πρὸς τηλικαύτας ὁμοῦ φύσεις τε καὶ 
δυνάμεις ἐπιχειρουμένους διχόϑεν ἀντισχεῖν. τοῦ δει-- 
νοτάτου στρατηγοῦ τῷ μεγίστῳ τῶν βασιλέων προσγε- 

νομένου. Πέμπει δὴ πρέσβεις ὁ Μιϑριδάτης εἰς Ἰβη- 
ρέαν γράμματα Σερτωρίῳ καὶ λόγους κομίζοντας, dv ὧν 

16 αὐτὸς μὲν ἐπηγγέλλετο χρήματα καὶ ναῦς παρέξειν εἰς 
τὸν πόλεμον, ὑπ᾽ ἐκείνου δὲ ἠξίου τὴν ̓ 4σέαν αὐτῷ βε- 
βαιοῦσϑαι πᾶσαν, ἧς ὑπεχώρησε Ῥωμαίοις κατὰ τὰς 
πρὸς Σύλλαν γενομένας συνθήκας. ᾿Αϑροίσαντος δὲ 
Σερτωρίου βουλήν, ἣν σύγκλητον ὠνόμαξε, καὶ τῶν 

2 ἄλλων δέχεσϑαι τὰς προκλήσεις καὶ ἀγαπᾶν κελευόντων 
(ὄνομα γὰρ καὶ γράμμα κενὸν αἰτουμένους περὶ τῶν οὐκ 
ὄντων ἐπ᾽ αὐτοῖς ἀντὶ τούτων λαμβάνειν ὧν μάλιστα 
δεόμενοι τυγχάνουσιν), οὐκ ἠνέσχετο ὁ Σερτώριος, 
ἀλλὰ Βιϑυνίαν μὲν ἔφη καὶ Καππαδοκίαν λαμβάνοντι 

25 Μιϑριδάτῃ μὴ φϑονεῖν, ἔθνη βασιλευόμενα καὶ μηδὲν 
προσήκοντα Ῥωμαίοις, ἣν δὲ τῷ δικαιοτάτῳ τρόπῳ Ῥω- 
μαίων κεκτημένων ἐπαρχίαν ἀφελόμενος καὶ κατασχὼν 
πολεμῶν μὲν ἐξέπεσεν ὑπὸ Φιμβρίου., σπενδόμενος δὲ 
πρὸς Σύλλαν ἀφῆκε, ταύτην οὐκ ἔφη περιόψεσϑαι πά- 

80λὲν ὑπ᾽ ἐκείνῳ γενομένην᾽ δεῖν γὰρ αὔξεσϑαι τὴν πό- 
λιν ὑπ᾽ αὐτοῦ κρατοῦντος, οὐκ ἐλαττώσει τῶν ἐκείνης 
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κρατεῖν αὐτόν" γενναίῳ γὰρ ἀνδρὶ μετὰ τοῦ καλοῦ νι- 
κἂν αἱρετόν, αἰσχρῶς δὲ οὐδὲ σώξεσϑαι. 

6581 XXIV. Ταῦτα ἀπαγγελθέντα Μιϑριδάτης διὰ ϑάμ- 
βους ἐποιεῖτο" καὶ λέγεται μὲν εἰπεῖν πρὸς τοὺς φίλους" 
9 Τί δῆτα προστάξει Σερτώριος ἐν Παλατίῳ καϑεξόμε-- ὅ 
νος, δἰ νῦν εἰς τὴν ᾿Ατλαντικὴν ἐξεωσμένος θάλασσαν 
ὄρους ἡμῶν τῇ βασιλείᾳ τέϑησι καὶ πειρωμένοις ᾿Ασίας 
ἀπειλεῖ πόλεμον ;““ οὐ μὴν ἀλλὰ γένονταί γε συνθῆκαι 
καὶ ὅρκοι, Καππαδοκίαν καὶ Βιϑυνίαν ἔχειν Μιϑριδά-- 
την, Σερτωρίου στρατηγὸν αὐτῷ καὶ στρατιώτας πέμ-- 10 
ποντος, Σερτώριον δὲ παρὰ Μευϑριϑάτου λαβεῖν τρισχί- 
Ava: τάλαντα καὶ τεσσαράκοντα ναῦς. Πέμπεται δὲ καὶ 
στρατηγὸς εἰς ᾿Ασίαν ὑπὸ Σερτωρίου τῶν ἀπὸ βουλῆς 
πεφευγότων πρὸς αὐτὸν Μάρκος Μάριος, ᾧ συνεξελὼν 
τινὰς πόλεις τῶν ᾿4σιάδων ὁ Μιθριδάτης εἰσελαύνοντι 15 

μετὰ ῥάβδων καὶ πελέκεων αὐτὸς εἵπετο δευτέραν τάξιν 
καὶ σχῆμα ϑεραπεύοντος ἑκουσίως ἀνειληφώς. Ὁ δὲ τὰς 
μὲν ἠλευϑέρου, ταῖς δὲ ἀτέλειαν γράφων χάριτι Déo- 
τωρίου κατήγγελεν, ὥστε τὴν ᾿Ασίαν αὖϑις ἐνοχλουμέ- 
νην μὲν ὑπὸ τῶν τελωνῶν. βαρυνομένην δὲ ταῖς πλεο-- 30 
νεξίαις καὶ ὑπερηφανίαις τῶν ἐπισκήνων᾽, ἀναπτοηϑῆ- 
ναι πρὸς τὴν ἐλπίδα καὶ ποθεῖν τὴν προσδοκωμένην 
μεταβολὴν τῆς ἡγεμονίας. 

ΧΧΥ. Ἐν δ᾽ Ἰβηρίᾳ τῶν περὶ Σερτώριον συγκλη- 
τικῶν καὶ ἰσοτίμων, ὡς πρῶτον εἰς ἀντέπαλον ἐλπίδα 35 
κατέστησαν, ἐπανέντος τοῦ φόβου, φϑόνος ἥπτετο καὶ 
ξῆλος ἀνόητος τῆς ἐκείνου δυνάμεως. Ἐνῆγε δὲ Περ- 
πέννας δι᾽ εὐγένειαν ἐπαιρόμενος φρονήματι κενῷ πρὸς 
τὴν ἡγεμονίαν, καὶ λόγους μοχϑηροὺς διεδίδου κρύφα 
τοῖς ἐπιτηδείοις" ., Τίς ἄρα πονηρὸς ἡμᾶς ὑπολαβὼν ἐκ 30 
κακῶν εἰς χείρονα φέρει δαίμων. of Σύλλᾳ μὲν ὁμοῦ τι 
συμπάσης ἄρχοντι γῆς καὶ θαλάττης ποιεῖν τὸ προστατ- 

PLuT. viT. IL. 8 
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τόμενον οὐκ ἠξιοῦμεν οἴκοι μένοντες, δεῦρο δὲ φϑα- 
ρέντες ὡς ἐλεύϑεροι βιωσόμενου δουλεύομεν ἑκουσέως 
τὴν Σερτωρίου δορυφοροῦντες φυγήν. ὄνομα χλευαζό 
μενον ὑπὸ τῶν ἀκουόντων, σύγκλητος, ὄντες, ὕβρεις 

5 δὲ καὶ προστάγματα καὶ πόνους οὐκ ἐλάττονας Ἰβήρων 
καὶ “υσιτανῶν ὑπομένοντες ;“ Τοιούτων ἀναπιμπλά- 
μενοι λόγων of πολλοὶ φανερῶς μὲν οὐκ ἀφέσταντο, δε- 
δοικότες αὐτοῦ τὴν δύναμιν, κρύφα δὲ τάς τε πράξεις 
ἐλυμαίνοντο καὶ τοὺς βαρβάρους ἐκάκουν κολάξοντες 

Ιοπικρῶς καὶ δασμολογοῦντες, ὡς Σερτωρίου κελεύον-- 
τος. Ἐξ ὧν ἀποστάσεις ἐγένοντο καὶ ταραχαὶ περὶ τὰς 
πόλεις. Ot δὲ πεμπόμενοι ταῦτα ϑεραπεύειν καὶ ἀπο-- 
πραὔνειν ἐπανήρχοντο πλείονας ἐξειργασμένοι πολέ- 
μους καὶ τὰς ὑπαρχούσας ηὐξηκότες ἀπειϑείας, ὥστε 

16 τὸν Σερτώριον ἐκ τῆς προτέρας ἐπιεικείας καὶ πραότη- 
τος μεταβαλόντα περὶ τοὺς ἐν Ὄσκῃ τρεφομένους maga- 
νομῆσαι παῖδας τῶν Ἰβήρων. τοὺς μὲν ἀνελόντα, τοὺς 
δὲ ἀποδόμενον. 

XXVI. Ὁ δ᾽ οὖν Περπέννας πλείονας ἐνωμότους 
90 ἔχων πρὸς τὴν ἐπέϑεσιν προσάγεται καὶ Μάλλιον, ἕνα 

τῶν ἐφ᾽ ἡγεμονίας. Οὗτος ἐρῶν τινος τῶν ἐν ὥρᾳ μει-- 
ρακίου καὶ φιλοφρονούμενος πρὸς αὐτὸ φράζξει τὴν ἐπι-- 
βουλήν, κελεύων ἀμελήσαντα τῶν ἄλλων ἐραστῶν αὐτῷ 
μόνῳ προσέχειν ὡς ἐντὸς ἡμερῶν ὀλέγων μεγάλῳ γενη- 

25 σομένῳ. Τὸ δὲ μειράκιον ἑτέρω τινὶ τῶν ἐραστῶν Av- 
φιδίῳ μᾶλλον προσπεπονϑὸς ἐκφέρει τὸν λόγον. ᾿ἀκού-- 
σας δὲ ὁ “ὐφίδιος ἐξεπλάγη" καὶ γὰρ αὐτὸς μετεῖχε τῆς 
ἐπὶ Σερτώριον συνωμοσίας, οὐ μέντοι τὸν Μάλλιον ἐγέ- 
vooxe μετέχοντα. Περπένναν δὲ καὶ Γρακῖνον καί τι- 

δῦνας ἄλλους, ὧν αὐτὸς ἤδει συνωμοτῶν, ὀνομάξοντος 

τοῦ μειρακίου, διαταραχϑ εὶς πρὸς ἐκεῖνον μὲν ἐξεῳφλαύ- 
ριξε τὸν λόγον, καὶ παρεκάλει τοῦ Μαλλίου καταφρο- 
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νεῖν ὡς κενοῦ καὶ adagovog, αὐτὸς δὲ πρὸς τὸν Περ-- 
πένναν πορευϑεὶς καὶ φράσας τὴν ὀξύτητα τοῦ καιρου 
καὶ τὸν κίνδυνον ἐκέλευσεν ἐπιχειρεῖν. Οἱ δὲ ἐπεί- 
ϑοντο, καὶ παρασκδυάσαντερ ἄνϑρωπον γράμματα κομέ- 

582 ξοντα τῷ Σερτωρίῳ προσήγαγον. Ἐδήλου δὲ τὰ γράμ- δ 
ματα νέκην τινὸς τῶν ὑπ᾽ αὐτῷ στρατηγῶν καὶ φόνον 
πολὺν τῶν πολεμέων. Ἐφ᾽ οἷς τοῦ Σερτωρέου περιχα- 
ροῦς ὄντος καὶ ϑύοντος εὐαγγέλια, Περπέννας ἑστίασιν 
αὐτῷ καὶ τοῖρ παροῦσι, φέλοις (οὗτοι δὲ ἦσαν ἐκ τῆς 
συνωμοσέαρ) ἐπηγγέλλετο, καὶ πολλὰ λιπαρήδας ἔπεισεν 10 
ἐλϑεῖν. ᾿Δεὶ μὲν οὖν τὰ μετὰ Σερτωρίου δεῖπνα πολ-- 
λὴν εἶχεν αἰδῶ καὶ κόσμον, οὔτε ὁρᾶν τι τῶν αἰσχρῶν 
οὔτε ἀκούειν ὑπομένοντος. ἀλλὰ καὶ τοὺς συνόντας εὐ-- 
τάκτοις καὶ ἀνυβρίστοις παιδιαῖς χρῆσϑαι καὶ φιλοφρο-- 

σύναις ἐθίξοντος" τότε δὲ, τοῦ πότου μεσοῦντος, ἀρχὴν 15 
ἁψιμαχέας ξητοῦντες ἀναφανδὸν ἀκολάστοις ἐχρῶντο 
ῥήμασι, καὶ πολλὰ προσποιούμενοι μεϑύευν ἠσέλγαυνον 
ὡς παροξυνοῦντες ἐκεῖνον. Ὁ δὲ εἴτε δυσχεραίνων τὴν 
ἀκοσμίαν, εἴτε τὴν διάνοιαν αὐτῶν τῇ ϑρασύτητι τῆς 
λαλιᾶς καὶ τῇ παρὰ τὸ εἰωθὸς ὀλιγωρέᾳ συμφρονήσας,20 
μετέβαλε τὸ σχῆμα τῆς κλισέαρ, ὕπτιον ἀνεὶς & ἑαυτόν, ὡς 

οὔτε προσέχων οὔτε κατακούων. Ἐπεὶ δὲ ὃ Περπέννας 
φιάλην τινὰ λαβὼν ἀκράτου [καὶ] μεταξὺ πένων ἀφῆς- 
κεν ἐκ τῶν χειρῶν καὶ ψόφον ἐποίησεν, ὅπερ ἦν αὐτοῖς 
σύμβολον, ᾿Αντώνιος ὑπερκατακεέμενος mater τῷ ξίφει 95 

τὸν Σερτώριον. ᾿Αἀναστρέψαντος δὲ πρὸς τὴν πληγὴν 
ἐκείνου καὶ συνεξανισταμένου, περιπεσὼν εἰς τὸ στῆ- 
Bog κατέλαβε τὰς χεῖρας ἀμφοτέρας, ὥστε μηδὲ ἀμυνό-- 
μενον πολλῶν παιόντων ἀποϑανεῖν. 

XXVIII. Οἱ μὲν οὖν πλεῖστοι τῶν Ἰβήρων εὐϑὺς 80 

ᾧχοντο καὶ παρέδωκαν ἑαυτοὺς ἐπιπρεσβευσάμενοι τοῖς 
περὶ Πομπήϊον καὶ Μέτελλον τοὺς δὲ συμμείναντας ὁ 

ἴω 
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Περπέννας ἀναλαβὼν ἐπεχεέρει τι πράττειν. Χρησάμε-- 
νος δὲ ταῖς Σερτωρίου παρασκευαῖς ὅσον ἐνασχημονῆ- 
σαι καὶ φανερὸς γενέσθαι μήτε ἄρχειν μήτε ἄρχεσθαι 
πεφυκώς, Πομπηΐω προσέβαλε" καὶ ταχὺ συντριβεὶς 

ς Ux αὐτοῦ καὶ γενόμενος αἰχμάλωτος οὐδὲ τὴν ἐσχάτην 
ὑπέμεινε συμφορὰν ἡγεμονικῶς, ἀλλὰ τῶν Σερτωρίου 
γραμμάτων κύριος γεγονὼς ὑπισχνεῖτο Πομπηΐῳ δείξειν 
ὑπατικῶν ἀνδρῶν καὶ μέγιστον ἐν Ῥώμῃ δυναμένων 
αὐτογράφους ἐπιστολάς, καλούντων Σερτώριον εἰς Ἰτα- 

19 A¢av, ὡς πολλῶν ποϑούντων τὰ παρόντα κινῆσαι καὶ 
μεταβαλεῖν τὴν πολιτείαν. Ἔργον οὖν ὁ Πομπήϊος οὐ 
νέας φρενός, ἀλλ᾽ εὖ μάλα βεβηκυέας καὶ κατηρτυμέ- 
νῆς ἐργασάμενος μεγάλων ἀπήλλαξε τὴν Ῥώμην φόβων 
καὶ νεωτερισμῶν. Τὰς μὲν γὰρ ἐπιστολὰς ἐκείνας καὶ 

15 τὰ γράμματα τοῦ Σερτωρίου συναγαγὼν ἅπαντα κατέ- 
καυσεν οὔτε ἀναγνοὺς οὔτε ἐάσας ἕτερον " αὐτὸν δὲ τὸν 
Περπένναν κατὰ τάχος ἀνεῖλε, φοβηϑεὶς μὴ τῶν ὀνο- 
μάτων ἐξενεχϑέντων πρός τινας ἀποστάσεις καὶ ταρα-- 
χαὶ γένωνται. Τῶν δὲ τῷ Περπέννᾳ συνομοσαμένων 

9908 μὲν ἐπὶ Πομπήϊον ἀναχϑέντος διεφϑάρησαν, of δὲ 
φεύγοντες εἰς Διβύην ὑπὸ Μαυρουσίων κατηκοντίσϑη- 
σαν. Διέφυγε δ᾽ οὐδεὶς πλὴν Αὐφίδιος ὁ τοῦ Μαλλίου 
ἀντεραστής᾽ οὗτος δὲ ἢ λαϑὼν ἢ παραμεληϑεὶς ἔν τινι 
βαρβάρῳ κώμῃ πενόμενος καὶ μισούμενος κατεγήραδσεν. 

25 

EYMENGE 2. 

Cereal 

30 
I, Εὐμένη δὲ τὸν Καρδιανὸν ἰστορεῖ “οῦρις πα- 588 

τρὸς μὲν ἁμαξεύοντος ἐν Χερρονήσῳ διὰ πενίαν γενέ-- 
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ofa, τραφῆναι δὲ ἐλευϑερίως ἐν γφάμμασι καὶ περὶ 
παλαίστραν᾽ ἔτι δὲ παιδὸς ὄντος αὐτοῦ Φίλιππον παρε- 
πιδημοῦντα καὶ σχολὴν ἄγοντα τὰ τῶν Καρδιανῶν ϑεά- 
Cacia παγκράτια μειρακέων καὶ παλαίσματα παέδων, 
ἐν οἷς εὐημερήσαντα τὸν Εὐμένη καὶ φανέντα συνετὸν & 
καὶ ἀνδρεῖον ἀρέσαι τῷ Φιλίππῳ καὶ ἀναληφϑῆναι. 
“Ζοκοῦσι δὲ εἰκότα λέγειν μᾶλλον οἱ διὰ ξενίαν καὶ φε- 
λέαν πατρῴαν τὸν Εὐμένη λέγοντες ὑπὸ τοῦ Φιλίππου 
προαχϑῆναι. Μετὰ δὲ τὴν ἐκεένου τελευτὴν οὔτε συν-- 
ἔσει τινὸς οὔτε πίστει λείπεσϑαι δοκῶν τῶν περὶ ᾽4λέ-τ( 
ξανδρον ἐκαλεῖτο μὲν ἀρχιγραμματεύς, τιμῆς δὲ ὥσπερ 
of μάλιστα φίλοι καὶ συνήϑεις ἐτύγχανεν, ὥστε καὶ 
στρατηγὸς ἀποσταλῆναι κατὰ τὴν Ἰνδικὴν ἐφ᾽ ἑαυτοῦ 
μετὰ δυνάμεως καὶ τὴν Περδέκκου παραλαβεῖν ἱππαρ-- 
χίαν. ὅτε Περδέκκας ἀποθανόντος Ἡφαιστίωνος εἰς τὴν 1ό 
ἐκεένου προῆλϑε τάξιν. Διὸ καὶ Νεοπτολέμου τοῦ ἀρ-- 
χιυπαάπιστοῦ μετὰ τὴν ᾿4λεξάνδρου τελευτὴν λέγοντος, 
ὡς αὐτὸς μὲν ἀσπίδα καὶ λόγχην, Εὐμένης δὲ γραφεῖον 
ἔχων καὶ πινακέδιον ἠκολούϑει. κατεγέλων of Μακεδό-- 
VEG, μετὰ τῶν ἄλλων καλῶν τὸν Εὐμένη καὶ τῆς κατὰ 90 
τὸν γάμον οἰκειότητος ὑπὸ τοῦ βασιλέως εἰδότες ἀξιω-- 
ϑέντα. Βαρσίνην γὰρ τὴν ᾿Δρταβάξου πρώτην ἐν ‘Aole 
γνοὺς ὁ ̓ 4λέξανδρος. ἐξ ἧς υἱὸν ἔσχεν Ἡρακλέα, τῶν 
ταύτης ἀδελφῶν Πτολεμαίῳ μὲν “Ancpav, Εὐμένει δὲ ὁ 
Βαρσίνην ἐξέδωκεν. ὅτε καὶ τὰς ἄλλας Περσέδας διέ-- 96 
νειμε καὶ συνῴκισε τοῖς ἑταίροις. 

Il. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ προσέκρουσε πολλάκις ᾽4λε- 
ξάνδρῳ καὶ παρεκινδύνευσε δι᾿ Ἡφαιστέωνα. Πρῶτον 
μὲν γὰρ Evin τῷ αὐλητῇ τοῦ Ἡφαιστίωνος οἰκέαν xa- 
τανεέμαντος, ἣν of παῖδες ἔτυχον τῷ Εὐμένει προκατει-- 80 
ληφότες, ἐλθὼν ὑπὸ ὀργῆς πρὸς τὸν ᾿4λέξανδρον ὁ Ev- 
μένης ἐβόα μετὰ Μέντορος, ὡς αὐλεῖν εἴῃ κράτιστον ἢ 
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τραγῳδεῖν τὰ ὅπλα ῥίψαντας ἐκ τῶν χειρῶν, ὥστε .4λέ- 
tavdgov αὐτῷ συναγανακτεῖν καὶ λοιδορεῖσθαι τῷ 
Ἡφαιστίωνι. Ταχὺ μέντοι μεταπεσὼν αὖϑις εἶχε τὸν 
Εὐμένη Ov’ ὀργῆς, ὡς ὕβρει μᾶλλον πρὸς ἑαυτὸν ἢ 

6 παρρησίᾳ πρὸς Ἡφαιστίωνα χρησάμενον. Ἔπειτα Νέαρ-- 
you ἐκπέμπων μετὰ νεῶν ἐπὶ τὴν ἔξω ϑάλασσαν re 
χρήματα τοὺς φίλους" οὐ γὰρ ἦν ἐν τῷ βασιλείῳ. Τοῦ 
δ᾽ Εὐμένους αἰτηϑέντος μὲν τριακόσια τάλαντα, δόντος 
δὲ ἑκατὸν μόνα, καὶ ταῦτα γλίσχρως καὶ μόλις αὐτῷ συν-- 

10 διλέχϑαι διὰ τῶν ἐπιτρόπων φάσκοντος, οὐδὲν ἐγκα-- 
λέσας οὐδὲ δεξάμενος ἐκέλευσε τοὺς παῖδας κρύφα τῇ 
σκηνῇ τοῦ Εὐμένους πῦρ ἐνεῖναι, βουλόμενος ἐκκομιξο-- 
μένων τῶν χρημάτων λαβεῖν ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ ψευδόμε-- 
νον. Ἔφϑη δὲ ἡ σκηνὴ καταφλεχϑεῖσα, καὶ. μετενόησε 

Ἰοτῶν γραμμάτων διαφϑαρέντων ὁ ̓ 4λέξανδρος. To δὲ 
συγχυϑὲν χρυσίον καὶ ἀργύριον ὑπὸ τοῦ πυρὸς ἀνευρέϑη 
πλεῖον ἢ χιλίων ταλάντων. Ἔλαβε δὲ οὐδέν, ἀλλὰ καὶ 
γράψας τοῖς πανταχοῦ σατράπαις καὶ στρατηγοῖς ἀντί-- 
γραφα τῶν διεφρϑαρμένων ἀποστέλλειν πάντα παρα-- 584 

λολαμβάνειν ἐκέλευσε τὸν Εὐμένη. Πάλιν δὲ περὶ δωρεᾶς 
τινος εἰς διαφορὰν καταστὰς πρὸς τὸν Ἡφαιστίωνα καὶ 
πολλὰ μὲν ἀκούσας κακῶς, πολλὰ δὲ εἰπών, τότε μὲν 
οὐκ ἔλαττον ἔσχε᾽ μετ᾽ ὀλίγον δὲ τελευτήσαντος Ἧφαι-- 

᾿ στέωνος περιπαϑῶν ὁ βασιλεὺς καὶ πᾶσιν, ovg ἐδόκει 
οὐ ξῶντι μὲν ἐκεένῳ φϑονεῖν. ἐπιχαίρειν δὲ τεϑνηκότι 

τραχέως ὁμιλῶν καὶ χαλεπὸς ὦν, μάλιστα τὸν Εὐμένη 
δι᾿ ὑποψέας εἶχε, καὶ προὔφερε πολλάκις τὰς διαφορὰς 
καὶ λοιδορίας ἐκείνας. ‘O δὲ πανοῦργος ὧν καὶ πιϑα- 
vos ἐπεχείρησεν οἷς ἀπώλλυτο σώξειν ἑαυτόν. Kat- 

80 ἔφυγε γὰρ εἰς τὴν πρὸς Ἡφαιστίωνα φιλοτιμίαν ᾿4λε-- 
ξάνδρου καὶ χάριν, ὑφηγούμενός τε τιμᾶς, al μάλιστα 



ΕΥ̓ΜΕΝΗ͂Σ. 119 

κοσμεῖν ἔμελλον τον τεθνηκότα, καὶ χρήματα τελῶν εἰς 

τὴν τοῦ τάφου κατασκευὴν ἀφειδῶς καὶ προϑύμως. 
Il. ᾿Ζ“ποθανόντος δὲ ᾿4λεξάνδρου καὶ τῆς φάλαγ- 

γος διεστώσης πρὸς τοὺς ἑταίρους, τῇ μὲν γνώμῃ τού- 
τοις προσένειμεν ἑαυτὸν ὁ Εὐμένης, τῷ δὲ λόγῳ κοινός ὁ 
τις ἦν πρὸς ἀμφοτέρους καὶ ἰδιώτης, ὡς οὐδὲν αὐτῷ 
προσῆκον ξένῳ ὄντι πολυπραγμονεῖν ταῖς Μακεδόνων 
διαφοραῖς. Καὶ τῶν ἄλλων ἑταίρων ἐκ Βαβυλῶνος ἀνα-- 
σκευασαμένων αὐτὸς ὑπολειφϑεὶς ἐν τῇ πόλει κατε- 
πράδνε πολλοὺς τῶν πεξῶν καὶ πρὸς τὰς διαλύσεις ἡδί-10 
ovg ἐποίησεν. Ἐπεὶ δὲ ἀναμιχϑέντες ἀλλήλοις of στρα- 
τηγοὶ καὶ καταστάντες ἐκ τῶν πρώτων ταραχῶν διενέ- 
μοντο σατραπείας καὶ στρατηγίας, Εὐμένης λαμβάνει 
Καππαδοκίαν καὶ Παφλαγονίαν καὶ τὴν ὑποκειμένην 
τῇ Ποντικῇ ϑαλάττῃ μέχρι Τραπεζοῦντος, οὕπω roves 

Μακεδόνων οὖσαν, ᾿Αριαράϑης γὰρ αὐτῆς ἐβασίλευεν, 
ἀλλ᾽ ἔδει Λεοννάτον καὶ ᾿Αντίγονον χειρὶ μεγάλῃ τὸν 
Εὐμένη κατάγοντας ἀποδεῖξαι τῆς χώρας σατράπην. 
᾿Αντίγονος μὲν οὖν οὐ προσέσχε τοῖς γραφεῖσιν ὑπὸ 
Περδίέχκου, μετέωρος ὧν ἤδη καὶ περιφρονῶν ἁπάντων, 20 

“εοννάτος δὲ κατέβη μὲν ἄνωϑεν sig Φρυγέαν ἀναδε-- 
ξόμενος Εὐμένει τὴν στρατείαν, Ἑκαταίου δὲ τοῦ Kag- 
διανῶν τυράννου συμμίξαντος αὐτῷ καὶ δεομένου βοη-- 
ϑεῖν μᾶλλον ᾿ἀντιπάτρῳ καὶ Μακεδόνων τοῖς ἐν Aaule 
πολιορκουμένοις, ὥρμητο διαβαίνειν καὶ τὸν Εὐμένη 25 
παρεκάλει καὶ διήλαττε πρὸς τὸν Ἑκαταῖον. Ἦν γὰρ αὖ- 
τοῖς πατρική τις ἐκ πολιτικῶν διαφορῶν ὑποψία πρὸς ἀλ- 
λήλους" καὶ πολλάκις ὁ Εὐμένης ἐγεγόνει φανερὸς κατη- 

γορῶν τοῦ Ἑκαταίου τυραννοῦντος καὶ παρακαλῶν 
᾿Ἵλέξανδρον ἀποδοῦναι τοῖς Καρδιανοῖς τὴν ἐλευϑε- 80 
ρέαν. 40 καὶ τότε τοῦ Εὐμένους παραιτουμένου τὴν 
ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας στρατείαν καὶ δεδιέναι φάσκοντος -Ay- 
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τίπατρον, μήπως Ἑκαταίῳ χαριξόμενος καὶ πάλαι μισῶν 
αὐτὸν ἀνέλῃ, πιστεύσας ὁ Asovvarog οὐδὲν ὧν ἐφρόνει 
πρὸς αὐτὸν ἀπεκρύψατο. Adyos μὲν γὰρ ἦν ἡ βοήϑεια 
καὶ πρόφασις. ἐγνώκει δὲ διαβὰς εὐθὺς ἀντιποιεῖσθαι 

5 Μακεδονίας" καί τιναβ ἐπιστολὰς δειξε Κλεοπάτρας 

μεταπεμπομένης αὐτὸν εἰς Πέλλαν ὡς γαμησομένης. Ὁ 
δ᾽ Εὐμένης, εἴτε τὸν ᾿Δντίπατρον δεδοικὼς εἴτε τὸν 

“εοννάτον ἔμπληκτον ὄντα καὶ φορᾶς μεστὸν ἀβεβαίου 
καὶ ὀξείας ἀπογνούς, νύκτωρ ἀνέξευξε τὴν ἑαυτοῦ λα- 

10 βὼν ἀποσκευήν. Εἶχε δὲ τριακοσίους μὲν ἱππεῖς, δια- 
κοσέους δὲ τῶν παέδων ὁπλοφόρους, ἐν δὲ χρυσοῖς sis 
ἀργυρίου λόγον τάλαντα πεντακισχίλια. Φυγὼν δὲ οὔ- 
rag πρὸς Περδίχκαν καὶ τὰ Asovvexov βουλεύματα xo- 
τειπὼν εὐϑὺς μὲν ἴσχυε μέγα παρ᾽ αὐτῷ καὶ τοῦ συνε- 

16 δρέου μενεῖχεν ; ὀλίγον δὲ ὕστερον εἰς Καππαδοκίαν 
κατήχϑη μετὰ δυνάμεως, αὐτοῦ Περδέκκου παρόντος καὶ 585 
στρατηγοῦντος. ᾿Αριαράϑου δὲ ληφϑέντος αἰχμαλώτου 
καὶ tig χώρας ὑποχειρέου γενομένης ἀποδείκνυται σα-- 
τράπης. Καὶ τὰς μὲν πόλεις τοῖς ἑαυτοῦ φίλοις παρέ- 

20 daxe καὶ φρουράρχους ἐγκατέστησε καὶ δικαστὰς ἀπέ- 
λιπε καὶ διοικητὰς οὗς ἐβούλετο. τοῦ Περδέκκου μηδὲν 
ἐν τούτοις πολυπραγμονοῦντος, αὐτὸς δὲ συνανέξευξεν 
ἐκεῖνόν ve ϑεραπεύων καὶ τῶν βασιλέων ἀπολείπεσϑαι 
un βουλόμενος. 

2 IV. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ Περδίκκας ἐφ᾽ ἃ μὲν ὥρμητο 
πιστεύων δι᾽ αὑτοῦ προσάξεσϑαι, τὰ δὲ ὑπολειπόμενα 
δεῖσθαι δραστηρίου τε καὶ πιστοῦ φύλακος οἰόμενος, 
ἀπέπεμψεν ἐκ Κιλικίας τὸν Εὐμένη. λόγῳ μὲν ἐπὶ τὴν 
ἑαυτοῦ σατραπείαν, ἔργῳ δὲ τὴν ὅμορον ᾿Αρμενίαν τε-- 

δοταραγμένην ὑπὸ Νεοπτολέμου διὰ χειρὸς ξξοντα. Τοῦ-- 
τον μὲν οὖν ὁ Εὐμένης, καίπερ ὔγκῳ τινὶ καὶ φρονήματι 
κενῷ διεφϑαρμένον, ἐπειρᾶτο ταῖς ὁμιλέαις κατέχειν" 
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αὑτὸς δὲ τὴν φάλαγγα τῶν Μακεδόνων ἐπηρμένην καὶ 
ϑρασεῖαν εὑρών, ὥσπερ ἀντέταγμα κατεσκεύαξεν αὐτῇ 
δύναμιν ἱππικήν, τῶν μὲν ἐγχωρίων τοῖς ἱππεύειν δυ-- 
ψναμένοις ἀνεισφορίας διδοὺς καὶ ἀτελείας, τῶν δὲ περὶ 
αὑτὸν οἷς μάλιστα ἐπέστευεν ὠνητοὺς διανέμων ἵππους, ὅ 
φιλοτιμίαις te καὶ δωρεαῖς τὰ φρονήματα παροξύνων 
καὶ τὰ σώματα κινήσεσι καὶ μελέταις διαπονῶν, ὥστε 
τοὺς μὲν ἐκπλαγῆναι, τοὺς δὲ ϑαρρῆσαι τῶν Maxsdo- 
va, ὁρῶντας ὀλέγῳ χρόνῳ περὶ αὐτὸν ἡϑροισμένους ἴπ- 
πεῖς οὐκ ἐλάττους ἑξακισχιλίων καὶ τριακοσίων. 10 

V. Ἐπεὶ δὲ Κρατερὸς καὶ ᾿Αἀντίπατρος τῶν Ἑλλήνων 
περιγενόμενοι διέβαινον εἰς ᾿Ασίαν τὴν Περδέκκου xa- 

ταλύσοντες ἀρχὴν καὶ προσηγγέλλοντο μέλλοντες ἐμβα-- 
λεῖν εἰς Καππαδοκίαν, 6 Περδίκκας αὐτὸς ἐπὶ Πτολε-- 
μαῖον στρατεύων ἀπέδειξε τὸν Εὐμένη τῶν ἐν ᾿Δρμενίᾳ 15 
καὶ Καππαδοκέᾳ δυνάμεων αὐτοκράτορα στρατηγόν᾽ 
καὶ περὶ τούτων ἐπιστολὰς ἔπεμψεν, ᾿4λκέταν μὲν καὶ 
Νεοπτόλεμον Εὐμένει προσέχειν κελεύσας, Εὐμένη δὲ 
χρῆσϑαι τοῖς πράγμασιν ὅπως αὐτὸς ἔγνωκεν. ᾿Δλκέτας 
μὲν οὖν ἄντικρυς ἀπεέπατο τὴν στρατείαν, ὡς τῶν UX 20 
αὐτῷ Μακεδόνων ᾿ἀντιπάτρῳ μὲν αἰδουμένων μάχε-- 
σϑαι, Κρατερὸν δὲ καὶ δέχεσθαι δι’ εὔνοιαν ἑτοίμων 
ὕντων᾽ Νεοπτόλεμος δὲ βουλεύων μὲν ἐπ’ Εὐμένει 
προδοσίαν οὐκ Bats, καλούμενος δὲ οὐχ ὑπήκουεν, 
ἀλλὰ παρέταττε τὴν δύναμιν. Ἔνϑα πρῶτον 6 Εὐμέ- 35 
νῆς ἀπέλαυσε τῆς ἑαυτοῦ προνοίας καὶ παρασκευῆς" 
ἡττώμενος γὰρ ἤδη κατὰ τὸ πεξὸν ἐτρέψατο τοῖς ἱππεῦσι 
τὸν Νεοπτόλεμον καὶ τὴν ἀποσχευὴν ἔλαβεν αὐτοῦ, καὶ 
τῇ φάλαγγι διεσπαρμένῃ περὶ τὴν δίωξιν ἄϑρους ἐπε- 
λάσας ἠνάγκασε τὰ ὅπλα θέσϑαι καὶ [δόντας καὶ Ἐ] λα-- 80 
βόντας ὅρκους αὐτῷ συστρατεύειν. Ὁ μὲν οὖν Νεο- 
πτόλεμος ὀλίγους τινὰς συναγαγὼν ἐκ τῆς τροπῆς ἔφυγε 
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πρὸς Κρατερὸν καὶ ᾿Αἀντέπατρον͵ nag’ ἐκείνων δὲ ἀπέ-- 
σταλτο πρεσβεία πρὸς Εὐμένη παρακαλοῦσα μεταϑέ 
σϑαι πρὸς αὐτούς, καρπούμενον μὲν ἃς εἶχε σατραπείας, 
προσλαβόντα δὲ στρατιὰν καὶ χώραν παρ᾽ αὐτῶν. ‘Av 

ὅ τιπάτρῳ μὲν ἀντ᾽ ἐχϑροῦ φίλον γενόμενον, Κρατερῷ δὲ 
un γενόμενον ἐκ φίλου πολέμιον. Ταῦτα ὁ Εὐμένης 
ἀκούσας ᾿Αντιπάτρῳ μὲν οὐκ ἂν ἔφη παλαιὸς ὧν ἐχϑρὸς 
νῦν γενέσθαι φίλος, ὅτε αὐτὸν ὁρᾷ τοῖς φίλοις ὡς 
ἐχϑροῖς χρώμενον. Κρατερὸν δὲ Περδίκκᾳ διαλλάττειν 

10 ἕτοιμος εἶναι καὶ συνάγειν ἐπὶ τοῖς ἴσοις καὶ δικαίοιξ, 

ἄρχοντος δὲ πλεονεξίας τῷ ἀδικουμένῳ βοηϑήσειν, μέχρι 
ἂν ἐμπνέῃ. καὶ μᾶλλον τὸ σῶμα καὶ τὸν βίον ἢ τὴν πί- 
στιν προήσεσθαι. 

VI. Οἱ μὲν οὖν περὶ τὸν ᾿Αντίπατρον πυϑόμενοι 
LS ταῦτα κατὰ ὀχολὴν ἐβουλεύοντο περὶ τῶν ὅλων, ὁ Neo- 

πτόλεμος δὲ μετὰ τὴν φυγὴν ἀφικόμενος πρὸς αὐτοὺς 586. 
τήν te μάχην ἀπήγγελλε καὶ παρεκάλει βοηϑεῖν, μάλει-- 
στα μὲν ἀμφοτέρους. πάντως δὲ Κρατερὸν ποϑεῖσϑαι 
γὰρ ὑπερφυῶς ἐκεῖνον ὑπὸ τῶν Μακεδόνων, κἂν μόνον 

Widao. τὴν xavolav αὐτοῦ καὶ τὴν φωνὴν ἀκούσωσι, 
μετὰ τῶν ὅπλων ἥξειν φερομένους. Καὶ γὰρ ἦν ὄντως 
ὕνομα τοῦ Κρατεροῦ μέγα, καὶ μετὰ τὴν ᾿4λεξάνδρου 
τελευτὴν τοῦτον ἐπόϑησαν of πολλοὶ μνημονεύοντες, 
ὅτι καὶ πρὸς ᾿4λέξανδρον ὑπὲρ αὐτῶν ἀνεδέξατο πολλά-- 

25 nig ἀπεχϑείας πολλάς, ὑποφερομένου πρὸς τὸν Περσικὸν 
ξῆλον ἀντιλαμβανόμενος καὶ τοῖς πατρίοις ἀμύνων διὰ 
τρυφὴν καὶ ὄγκον ἤδη περιυβριξομένοις. Τότε δ᾽ οὖν 
ὁ Κρατερὸς τὸν μὲν ᾿ἀντίπατρον εἰς Κιλικίαν ἀπέστει-- 
Aev, αὐτὸς δὲ τῆς δυνάμεως ἀναλαβὼν πολὺ μέρος ἐπὶ 

δοτὸν Εὐμένη μετὰ τοῦ Νεοπτολέμου προῆγεν, οἰόμενος 
οὐ προσδεχομένῳ καὶ μετὰ πρόσφατον νέκην ἐν ἀταξίᾳ 
καὶ περὶ πότους ἔχοντι τὴν δύναμιν ἐπιπεσεῖσθαι. Τὸ 
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μὲν οὖν προαισϑέσθαι τὴν ἔφοδον αὐτοῦ τὸν Εὐμένη 
καὶ προπαρασχευάσασϑαι νηφούσης ay τις ἡγεμονίας, 
οὐ μὴν ἄκρας ϑείη δεινότητος" τὸ δὲ μὴ μόνον τοὺς πο-- 
λεμέους ὁ ἃ μὴ καλῶς εἶχεν αἰσθέσθαι διαφυγεῖν, ἀλλὰ 
καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ στρατευομένους ἀγνοοῦντας ὦ δ 
μαχοῦνται προενσεῖσαι τῷ Κρατερῷ καὶ ἀποκρύψαι τὸν 

ἀντιστράτηγον, ἴδιον δοκεῖ τούτου τοῦ ἡγεμόνος ἔργον 
γενέσϑαι. Διέδωκε μὲν οὖν λόγον, ὡς Νεοπτόλεμος 
αὖϑις éxtor καὶ Πίγρης ἔχοντες ἱππεῖς καὶ Καππαδοκῶν 
καὶ Παφλαγόνων. Νυκτὸς δὲ ἀναξεῦξαι βουλόμενος, 10 
εἶτα καταδαρϑὼν ὄψιν εἶδεν ἀλλόχοτον. Ἐδόκει γὰρ 
ὁρᾶν ᾿Αλεξάνδρους δύο παρασκευαξομένους ἀλλήλοις 
μάχεσϑαι. μιᾶς ἑκάτερον ἡγούμενον φάλαγγος εἶτα τῷ 
μὲν τὴν ̓ 4ϑηνᾶν, τῷ δὲ τὴν Δήμητραν βοηϑοῦσαν ἐλ- 

ϑεῖν. γενομένου δὲ ἀγῶνος ἰσχυροῦ κρατηθῆναι τὸν 15 
μετὰ τῆς ̓ “ϑηνᾶς, τῷ δὲ νικῶντι σταχύων δρεπομένην 
τὴν “Δήμητραν συμπλέκειν στέφανον. Αὐτόϑεν μὲν οὖν 
τὴν ὄψιν εἴκαξεν εἷναι πρὸς αὑτοῦ μαχομένου περὶ γῆς 
ἀρίστης καὶ τότε πολὺν καὶ καλὸν ἐχούσης ἐν κάλυκι 
στάχυν ἅπασα γὰρ κατέσπαρτο καὶ παρεῖχεν εἰρήνῃ 20 
πρέπουσαν ὄψιν ἀμφιλαφῶς τῶν πεδίων κομώντων᾽ 
μᾶλλον δὲ ἐπερρώσϑη πυϑόμενος σύνϑημα τοῖς πολε- 
μέοις ᾿4ϑηνᾶν καὶ ᾿4λέξανδρον εἶναι. Anunroay δὴ καὶ 
αὐτὸς ἐδίδου σύνθημα καὶ ᾿4λέξανδρον, ἀναδεῖσθαί τὲ 
πάντας ἐκέλευε καὶ καταστέφειν τὰ ὅπλα τῶν σταχύων 826 
λαμβάνοντας. Ὁρμήσας δὲ πολλάκις ἐξαγορεῦσαι καὶ 
φράσαι τοῖς περὶ αὐτὸν ἡγεμόσι καὶ στρατηγοῖς πρὸς 
ὃν ἔμελλεν ὁ ἀγὼν ἔσεσϑαι, καὶ μὴ μόνος ἐν αὑτῷ ϑέμε- 
νος ἀποκρύψαι καὶ κατασχεῖν ἀπόρρητον οὕτως ἀναγ- 
καῖον, ὅμως ἐνέμεινε τοῖς λογισμοῖς καὶ διεπέστευσε 80 
τῇ γνώμῃ τὸν κένδυνον. 

VIL. ᾿ἀντέταξε δὲ Κρατερῷ Μακεδόνων μὲν οὐδένα, 
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δύο δὲ ἱππαρχέας ξενικάς. av Φαρνάβαζος ὁ ’AgraBa~ 
fou καὶ Φοῖνιξ ὃ Τενέδιος ἡγοῦντο, διακελευσάμενος 
ὀφϑέντων τῶν πολεμέων ἐλαύνειν κατὰ τάχος καὶ συμ-- 
πλέκεσϑαι, μὴ διδόντας ἀναστροφὴν μηδὲ φωνὴν μηδὲ 

δ κήρυκα πεμπόμενον προσιεμένους. Ἐδεδίει γὰρ ἰσχυ-- 
ρῶς τοὺς Μακεδόνας, μὴ γνωρέσαντες τὸν Κρατερὸν 
οἴχωνται μεταβαλόμενοι πρὸς ἐκεῖνον. Αὐτὸς δὲ τοὺς 
ἐρρωμενεστάτους ἱππεῖς τριακοσέους εἰς ἄγημα συντά-- 
ξας καὶ παρελάσας ἐπὶ τὸ δεξιὸν ἔμελλε τοῖς περὶ Neo- 

10 πτόλεμον ἐπιχειρεῖν. Qo δὲ τὸν ἐν μέσῳ λόφον ὑπερ-- 
βαλόντες ὥφϑησαν ὀξεῖαν καὶ wed’ ὁρμῆς σφοδροτέρας 
ποιούμενοι τὴν ἔφοδον, ἐκπλαγεὶς 6 Κρατερὸς καὶ πολ-- 
λὰ λοιδορήσας τὸν Νεοπτόλεμον, ὡς ἐξηπατημένος 
ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ τῆς τῶν Μακεδόνων μεταβολῆς, ἐγκε-- 587 

16 λευσάμενος ἀνδραγαϑεῖν τοῖς περὶ αὐτὸν ἡγεμόσιν ἀν-- 
τεξήλασε. Γενομένης δὲ τῆς πρώτης συρράξεως βαρείας 
καὶ τῶν δοράτων ταχὺ συντριβέντων, τοῦ δὲ ἀγῶνος ἐν 
τοῖς ξίφεσιν ὄντορ; οὐ καταισχύνας oO Κρατερὸς τὸν 
᾿Αλέξανδρον, ἀλλὰ πολλοὺς μὲν καταβαλών, πολλάκις 

90 δὲ τρεψάμενος τοὺς ἀντιτεταγμένους, τέλος δὲ πληγεὶς 

ὑπὸ Θρᾳκὸς ἐκ πλαγέων προσελάσαντος ἀπερρύη τοῦ 

ἵππου. Πεσόντα δὲ αὐτὸν οἵ μὲν ἄλλοι παρήλασαν ἀγνο-- 
οὔντες. Γοργίας δὲ τῶν Εὐμένους στρατηγῶν ἔγνω τε 
καὶ καταβὰς περιέστησε φρουρὰν τῷ σώματι κακῶς ἤδη 

96 διακειμένου καὶ δυσϑανατοῦντος. Ἐν τούτῳ δὲ καὶ 
Νυεεοπτόλεμος Εὐμένει συνήρχετο. Μισοῦντες γὰρ ἀλ-- 
λήλους πάλαι καὶ δι᾿ ὀργῆς ἔχοντες ἐν μὲν δυσὶν ava- 
στροφαῖς οὐ κατεῖδον, ἐν δὲ τῇ τρέτῃ γνωρίσαντες εὖ- 
Bus ἥλαυνον σπασάμενοι ta ἐγχειρέδια καὶ βοῶντες. 

80 Τῶν δ᾽ ἵππων ἐξ ἐναντίας βίᾳ συμπεσόντων ὥσπερ 
τριήρων, τὰς ἡνέας ἀφέντες ἀλλήλων ἐπεδράξαντο ταῖς 
χερσί, τά τε κράνη περισπῶντες καὶ περιρρηγνύντες ἐκ 
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τῶν ἐπωμίδων τοὺς ϑώρακας. Πρὸς δὲ τὸ! σπαραγμὸν 
ὑπεκδραμόντων ἅμα τῶν ἵππων. ἀπορρυέντες εἰς γὴν 
καὶ περιπεσόντες ἀλλήλοις ἐν λαβαῖς ἦσαν καὶ διεπά-- 

λαιον. Εἶτα ὁ μὲν Εὐμένης τοῦ Νεοπτολέμου προεξ-- 
ανισταμένου τὴν ἰγνύαν ὑπέκοψεν αὐτὸς εἰς ὀρθὸν φϑά- & 
δας καταστῆναι, ὁ δὲ Νεοπτόλεμος εἰς ϑάτερον ἐρεισά-- 
μενος γόνυ, θάτερον δὲ πεπηρωμένος ἠμύνετο μὲν᾽ εὐ- 
ρώστως κάτωϑεν, οὐ θανασίμους δὲ πληγὰς ὑποφέρων, 
πληγεὶς δὲ παρὰ τὸν τράχηλον ἔπεσε καὶ παρείθη. Τοῦ 
03 Εὐμένους δι᾽ ὀργὴν καὶ μῖσος παλαιὸν τά τε ὅπλα 10 
περισπῶντος αὐτοῦ καὶ κακῶς λέγοντος, ἔτι τὸ ξίφος 
ἔχων ἔλαϑεν ὑπὸ τὸν θώρακα τρώσας ἢ παρέψαυσε τοῦ 
βουβῶνος ἀποβάς. ‘H δὲ πληγὴ μᾶλλον ἐφόβησεν 7 
ἔβλαψε τὸν Εὐμένη δι’ ἀσθένειαν ἀμυδρὰ γενομένη. 
Σκχυλεύσας δὲ τὸν νεκρὸν εἶχε μὲν χαλεπῶς ὑπὸ τραυ-- 15 
μάτων μηροὺς καὶ βραχίονας διακδκομμένος, ὕμως δὲ 
ἀναβληϑεὶς ἐπὶ τὸν ἵππον ἐδίωκε πρὸς θάτερον κέρας, 

΄ ὡς ἔτι συνεστώτων τῶν πολεμίων. Πυϑόμενος δὲ τὴν 
Κρατεροῦ τελευτὴν καὶ προσελάσας, ὡς εἶδεν ἐμπνέον-- 
τα καὶ συνιέντα, καταβὰς ἀπεδάκρυσε καὶ τὴν δεξιὰν 30 
ἐνέβαλε, καὶ πολλὰ μὲν ἐλοιδόρησε τὸν Νεοπτόλεμον, ὁ 
πολλὰ δὲ ἐκεῖνον μὲν ὠκτέσατο τῆς τύχης, αὑτὸν δὲ τῆς 
ἀνάγκης, δι᾽ ἣν ἀνδρὶ φίλῳ καὶ συνήϑει ταῦτα πεισό-- 
μενος ἢ δράσων συνηνέχϑη. 

VII. Ταύτην τὴν μάχην Εὐμένης ἡμέραις δέκα 25 
σχεδόν τι μετὰ τὴν προτέραν ἐνίκησε᾽ καὶ δόξη μὲν 
ἤρϑη μέγας ax’ αὐτῆς, ὡς τὰ μὲν σοφίᾳ, τὰ δὲ ἀνδρείᾳ 
κατειργασμένος, φϑόνον δὲ πολὺν ἔσχε καὶ μῖσος ὁμα- 
λῶς παρά τε τοῖς συμμάχοις καὶ τοῖς πολεμίοις, ὡς ἔπη-- 
λυς ἀνὴρ καὶ ξένος ὅπλοις καὶ χερσὶ τῶν Μακεδόνων 80 
τὸν πρῶτον αὐτῶν καὶ δοκιμώτατον ἀνῃρηκώς. ᾿41λλ᾽ 
εἰ μὲν ἔφϑη Περδίκκας πυϑόμενος τὴν Κρατεροῦ τὲ 
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λευτὴν, οὐκ av ἄλλος ἐπρώτευσε Μακεδόνων᾽ νυνὶ dd 
ἀνῃρημένου Περδέκκου κατὰ στάσιν ἐν Αἰγύπτῳ δυσὶν 
ἡμέραις πρότερον ἧκεν οὗτος ὁ περὶ τῆς μάχης λόγος 
alg τὸ στρατόπεδον, καὶ πρὸς ὀργὴν εὐϑὺς of Μακεδό- 

6 veg ϑάνατον τοῦ Εὐμένους κατέγνωσαν. ᾿4πεδείχϑη δὲ 
τοῦ πολέμου τοῦ πρὸς αὐτὸν ᾿Αντίγονος μετὰ ᾿Αντιπά- 
τρου στρατηγός. Ἐπεὶ δὲ Εὐμένης τοῖς βασιλικοῖς ix- 
ποφορβίοις περὶ τὴν Ἴδην νεμομένοις ἐπιτυχὼν καὶ λα-- 
βὼν ἵππους ὅσων ἔχοῃξε τοῖς ἐπιμεληταῖς τὴν γραφὴν 

10 ἔπεμψε. λέγεται γελάσαι τὸν ᾿ἀντέπατρον καὶ εἰπεῖν, ὅτι 
ϑαυμάξει τὸν Εὐμένη τῆς προνοίας, ἐλπίζοντα λόγον 
αὐτοῖς ἀποδώσειν τῶν βασιλικῶν ἢ λήψεσϑαι παρ᾽ αὖὐ- 
τῶν. Περὶ δὲ τὰς Σάρδεις ἐβούλετο μὲν ἱπποκρατῶν ὁ 
Εὐμένης τοῖς “υδοῖς ἐναγωνίσασϑαι πεδέοις, ἅμα καὶ 588 

Ἰότῇ Κλεοπάτρᾳ τὴν δύναμιν ἐπιδεῖξαι φιλοτιμούμενος" 
αὐτῆς δὲ ἐκείνης δεηϑείσης (ἐφοβεῖτο γὰρ αἰτέαν τινὰ 
λαβεῖν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν ᾿ἀντίπατρον) ἐξήλασεν εἰς τὴν 
ἄνω Φρυγίαν καὶ διεχείμαξεν ἐν Κελαιναῖς" ὅπου τῶν 

μὲν περὶ τὸν ᾿Δλκέταν καὶ Πολέμωνα καὶ Ζόκιμον ὑπὲρ 
40 ἡγεμονίας διαφιλοτιμουμένων πρὸς αὐτόν ., Τοῦτο nv 

ἔφη .,τὸ λεγόμενον, Ὀλέϑρου δ᾽ οὐϑεὶς λόγος", 
τοῖς δὲ στρατιώταις ὑποσχόμενος ἐν τρισὶν ἡμέραις τὸν 
μισϑὸν ἀποδώσειν ἐπίπρασκεν αὐτοῖς τὰς κατὰ τὴν 
χώραν ἐπαύλεις καὶ τετραπυργίας σωμάτων καὶ Booxn- 

25 μάτων γεμούσας. Ὁ δὲ πριάμενος ἡγεμὼν τάγματος ἢ 
ξεναγὸς ὄργανα καὶ μηχανὰς τοῦ Εὐμένους παρέχοντος 
ἐξεπολιόρκει᾿ καὶ πρὸς τὸν ὀφειλόμενον μισϑὸν of 
στρατιῶται διενέμοντο τῶν ἁλισκομένων ἕκαστον. Ἐκ 
δὴ τούτου πάλιν ὁ Εὐμένης ἠγαπᾶτο" καί nore γραμ-- 

80 μάτων ἐν τῷ στρατοπέδῳ φανέντων, ἃ διέρριψαν of τῶν 
πολεμίων ἡγεμόνες, ἑκατὸν τάλαντα καὶ τιμὰς διδόντες 
τῷ κτείναντι τὸν Εὐμένη, σφόδρα παρωξύνϑησαν of 
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Μακεδόνες καὶ δόγμα ποιοῦνται χιλέους τῶν ἡγδωονι- 
κῶν περὶ αὐτὸν ἀεὶ δορυφοροῦντας εἶναι καὶ φυλάττειν 
ὃν περιόδῳ καὶ παρανυχτερεύειν. Of δὲ ἐπείθοντο καὶ 
τιμὰς ἠγάπων παρ᾽ αὐτοῦ λαμβάνοντες ὃς of φίλοι 
παρὰ τῶν βασιλέων. Ἐξὴν γὰρ Εὐμένει καὶ καυσίας ὅ 
ἁλουργεῖς καὶ χλαμύδας διανέμειν, ἥτις ἦν δωρεὰ βασι-- 
λικωτάτη παρὰ Μακεδόσι. 

ΙΧ. Τὸ μὲν οὖν εὐτυχεῖν καὶ τοὺς φύσει μικροὺς 
συνεπικουφίξει τοῖς φρονήμασιν, ὥστε φαένεσϑαί τι 

μέγεϑος περὶ αὐτοὺς καὶ ὄγκον ἐκ πραγμάτων ὑπερε-1ὸ 
χόντων ἀποβλεπομένους᾽" ὁ δὲ ἀληϑῶς μεγαλόφρων καὶ 
βέβαιος ἐν τοῖς σφάλμασι μᾶλλον «ft ταῖς δυσημερίαις 
ἀναφέρων γένεται κατάδηλος. ὥσπερ Εὐμένης. Πρῶτον 
μὲν γὰρ ἐν Ὀρκυνίοις τῆς Καππαδοκίας ἡττηϑεὶς ὑπὸ 
᾿Αντιγόνου διὰ προδοσίας καὶ διωκόμενος οὐ παρῆκε 15 
τὸν προδότην ἐκ τῆς φυγῆς διαπεσεῖν πρὸς τοὺς πολε- 
μέους, ἀλλὰ συλλαβὼν ἐκρέμασε. Φεύγων δὲ τὴν ἕναν - 
τέαν ὁδὸν τοῖς διώκουσι μετέβαλε λαϑών, καὶ παραλλά-- 
Eas, ὡς ἦλϑεν ἐπὶ τὸν τύπον, οὗ τὴν μάχην συνέβη γε- 
νέσϑαι, κατεστρατοπέδευσε, [καὶ Ἐ] συναγαγὼν τοὺς vE-20 
κροὺς xab τῶν ἐν κύκλῳ κωμῶν τὰ ϑυρώματα κατασχίσδα Ὁ 
ἔκαυσεν ἰδίᾳ μὲν ἡγεμόνας, ἰδέᾳ δὲ τους πολλούς, καὶ 
πολυάνδρια χώσας ἀπῆλθεν, ὥστε καὶ τὸν ᾿Αντίγονον 
ὕστερον ἐπελϑόντα ϑαυμάξειν τὸ ϑάρσος αὐτοῦ καὶ τὴν 
εὐστάϑειαν. Ἔπειτα ταῖς ἀποσκευαῖς τοῦ ᾿Αντιγόνου 35 
περιπεσὼν καὶ λαβεῖν ῥᾳδίως δυνάμενος πολλὰ μὲν 
ἐλεύϑερα σώματα, πολλὴν δὲ ϑεραπείαν καὶ πλοῦτον ἐκ 
πολέμων τοσούτων καὶ λεηλασιῶν ἡϑροισμένον, ἔδεισε 
μὴ καταπλησϑέντες ὠφελείας καὶ λαφύρων of σὺν αὐτῷ 
βαρεῖς γένωνται πρὸς τὴν φυγὴν καὶ μαλακώτεροι τὰς 80 
πλάνας ὑπομένειν καὶ τὸν χρόνον, ἐν ᾧ μάλιστα τοῦ 
πολέμου τὰς ἐλπίδας εἶχεν, ὡς ἀποστρέψων τὸν ᾿Αντί- 
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yovoy. Ἐπεὶ δὲ ἄντικρυς χαλεπὸν ἦν ἀποτρέπειν Ma- 
κεδόνας χρημάτων ἐν ἐφικτῷ παρόντων, ἐκέλευσε θερα-- 
πεύσαντας αὑτοὺς καὶ τοῖς ἵπποις χιλὸν ἐμβαλόντας 
οὕτω βαδίξειν ἐπὶ τοὺς πολεμέους. Αὐτὸς δὲ πέμπει 

& κρύφα πρὸς τὸν ἐπὶ τῆς ἀποσκευῆς τῶν πολεμίων Μέ- 
νανδρον, ὡς κηδόμενος αὐτοῦ φίλου γεγονότος καὶ 
συνήϑους, φυλάξασϑαι παραινῶν καὶ ἀναχωρῆσαι τὴν 
ταχέστην ἐκ τῶν ἐπιδρόμων καὶ ταπεινῶν πρὸς τὴν ἐγ- 
γὺς ὑπώρειαν ἄφιππον οὖσαν καὶ κυκλώσεις οὐκ ἔχου-- 

10cav. Τοῦ δὲ Μενάνδρου ταχὺ συμφρονήσαντος τὸν 
κίνδυνον καὶ ἀνασχευασαμένου, κατασκόπους ἔπεμπεν 
ὁ Εὐμένης φανερῶς͵ καὶ παρήγγειλε τοῖς στρατιώταις 589 
ὁπλέξεσϑαι καὶ τοὺς ἵππους ἐγχαλινοῦν ὡς προσάξων 
τοῖς πολεμίοις. Τῶν δὲ κατασκόπων ἀπαγγειλάντων, 

15ὅτι παντάπασιν ὁ Μένανδρος ἄἅληπτος εἴη καταπεφευ- 
γὼς εἰς τόπους χαλεπούς, ἄχϑεσθαι προσποιούμενος ὃ 
Εὐμένης ἀπῆγε τὴν στρατιάν. Λέγεται δὲ, τοῦ Mevav- 
δρου ταῦτα μαρτυρήσαντος πρὸς τὸν Avrtyovoy καὶ τῶν 
Μακεδόνων ἐπαινούντων τὸν Εὐμένη καὶ φιλανϑροω- 

40 πότερον διατεϑέντων. ὅτι καὶ παῖδας αὐτῶν ἀνδραπο- 
δίσασϑαι καὶ γυναῖκας αἰσχυναὶ παρὸν ἐφείσατο καὶ 
παρῆκεν Aa ἐκεῖνός ye φάναι τὸν Avttyovoy »»οὐχ 

ὑμῶν, ὦ μακάριοι, κηδόμενος παρῆκεν, ἀλλ᾽ αὑτῷ φεύ-- 
γοντι δεδιὼς περιϑεῖναι πέδας τοσαύτας. 

95 ΚΧ. Ἐχ τούτου πλανώμενος ὁ Εὐμένης καὶ ὑποφεύ-- 
γῶν ἔπεισε τοὺς πολλοὺς τῶν στρατιωτῶν ἀπελϑεῖν, 
site κηδόμενος αὐτῶν εἴτε ἐφέλκεσθαι μὴ βουλόμενος 
ἐλάττονας μὲν τοῦ μάχεσϑαι, πλείονας δὲ tod λανθά- 
νειν ὄντας. Καταφυγὼν δὲ εἰς Νῶρα; χωρέον ἐν με-- 

80 ϑορέῳ Δυκαονίας καὶ Καππαδοκίας, μετὰ πεντακοσίων 
ἱππέων καὶ διακοσίων ὁπλιτῶν, κἀντεῦϑεν αὖθις, ὅσοι 
τῶν φίλων ἐδεήϑησαν dost ivan τοῦ χωρίου τὴν χαλε-- 
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πότητα καὶ τῆς διαίτης τὴν ἀνάγκην ov φέροντες, πάν-- 
τας ἀσπασάμενος καὶ φιλοφρονηϑεὶς ἀπέπεμψεν. Ὡς 
δὲ ἐπελθὼν ὁ ̓ Αντίγονος εἰς λόγους αὐτὸν ἐχάλει πρὸ 
τῆς πολιορκίας, ἀπεκρίνατο πολλοὺς εἶναι τοὺς ‘Avti-~ 
γόνου φέλους καὶ μετὰ ᾿Αντέγονον ἡγεμόνας, ὧν δὲ αὖ-- 5 
τὸς προπολεμεῖ μηδένα λείπεσϑαι μετ᾽ αὐτόν" ὁμήρους 
δὲ πέμπειν ἐκέλευσεν, εἰ χρήξει διὰ λόγων αὐτῷ γενέ- 
σϑαι. Τοῦ δὲ ᾿Αντιγόνου κελεύοντος ὡς κρείττονι λα-- 
λεῖν ,»Οὐδένα“ εἶπεν .,»ἐμαυτοῦ κρείττονα νομίξω, μέ- 
you av ὦ τοῦ ξίφους κύριος.“ Ὅμως δὲ πέμψαντος τοῦ 10 
᾿Δντιγόνου τὸν ἀδελφιδοῦν Πτολεμαῖον εἰς τὸ χωρίον, 
ὥσπερ ἠξίωσεν ὁ Εὐμένης. κατέβη, καὶ περιβαλόντες 
ἀλλήλους ἠσπάσαντο φιλικῶς καὶ οἰκείως, ἅτε δὴ ἀλλή-- 
λοις κεχρημένοι πολλὰ καὶ συνήϑεις γεγονότες. Δόγων 
δὲ γενομένων πολλῶν καὶ τοῦ Εὐμένους οὐχ ὑπὲρ ἀσφα-- κἱ 
λείας μεμνημένου καὶ διαλύσεως, ἀλλὰ καὶ τὰς σατρα-- 
πείας ἀξιοῦντος αὑτῷ βεβαιοῦσϑαι καὶ τὰς δωρεὰς ἀπο-- 
δέδοσθαι, ϑαῦμα τοὺς παρόντας εἶχε τὸ φρόνημα καὶ 
τὴν εὐτολμίαν ἀγαμένους. “Awa δὲ πολλοὶ συνέτρεχον 
τῶν Μακεδόνων ἰδεῖν ὅστις ἐστὶ τὸν Εὐμένη ποϑοῦν-- 20 
τες οὐ γὰρ ἑτέρου λόγος ἦν τοσοῦτος ἐν τῷ στρατῷ 
μετὰ τὴν τοῦ Κρατεροῦ τελευτήν. ΖΔ:είσας δὲ ὁ ̓ Δντέγο-- 
νος ὑπὲρ αὐτοῦ, μή τι πάϑῃ βίαιον, πρῶτον μὲν ἀπη- 
γόρευε μὴ προσιέναι βοῶν, καὶ τοῖς λέϑοις ἔβαλλε τοὺς 
ἐπιφερομένους, τέλος δὲ ταῖς χερσὶ τὸν Εὐμένη περιβα-- 35 
λὼν καὶ τὸν ὄχλον ἀπερύκων τοῖς δορυφόροις μόλις εἰς 
τὸ ἀσφαλὲς ἀποκατέστησε. 

ΧΙ. Τοὐντεῦϑεν ὁ μὲν περιτειχίσας ta Noga καὶ 
φρουρὰν καταλιπὼν ἀνέξευξεν᾽ Εὐμένης δὲ πολιορ- 
κούμενος ἐγκρατῶς, τοῦ χωρίου [γέγονε] σῖτον καὶ ὕδωρ 30 
ἄφϑονον καὶ ἅλας καὶ ἄλλο μηδὲν ἔχοντος ἐδώδιμον 
μηδὲ ἥδυσμα πρὸς τὸν σῖτον, ἐκ τῶν παρόντων ὅμως 

PLUT. vir. II. 
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κατεσχεύαξε toig συνοῦσιν ἱλαρὰν τὴν δέαιταν͵ ἐν μέρει 
τε παραλαμβάνων πάνταρ ἐπὶ τὴν αὑτοῦ τράπεξαν, καὶ 
τὸ συσσίτιον ὁμιλίᾳ χάριν ἐχούσῃ καὶ “φιλοφροσύνην 
ἐφηδύνων. Ἦν δὲ καὶ τὸ εἶδος ἡδύς, οὐ πολεμικῷ καὶ 

5 τετριμμένῳ δι᾽ ὅπλων ἐοικὼς, ἀλλὰ γλαφυρὸς καὶ νεο- 
πρεπὴς καὶ πᾶν τὸ σῶμα διηρϑρωμένος ὡς ὑπὸ τέχνης 
ἀκριβῶς τοῖς μέλεσι ϑαυμαστὴν συμμετρέαν ἔχουσιν, εἰ-- 
πεῖν δὲ οὐ δεινός, αἰμύλος δὲ καὶ πυϑανός, ὡς ἐκ τῶν 

ἐπιστολῶν συμβάλλειν ἐστίν. Ἐπεὶ δὲ τοὺς σὺν αὐτῷ 
Ιοπολιορκουμένους ἡ στενοχωρία μάλιστα πάντων ἔβλα-- 500 

πτεν, ἐν οἰκήμασι μικροῖς καὶ τόπῳ δυοῖν σταδίοιν ἔχοντι 
τὴν περίμετρον ἀναστρεφομένουρ. τροφὴν δὲ ἀγυμνά- 
στους μὲν αὐτοὺς λαμβάνοντας, ἀργοῖς δὲ τοῖς ἵπποις 
προσφέροντας, οὐ μόνον τὸν ἄλυν αὐτῶν ὑπὸ τῆς ἀπρα- 

16 Eas μαραινομένων ἀπαλλάξαι “βουλόμενος, ἀλλὰ καὶ 
πρὸς φυγήν, εἰ παραπέσοι, καιρός, ἁμῶς γέ πως ἡσκημέ- 
νοις χφήσασϑαι, τοῖς μὲν ἀνθρώποις οἶκον, ¢ ὃς ἦν μέγυ-- 
στος ἐν τῷ χωρίῳ, δεκατεσσάρων πηχῶν τὸ μῆκος, ἀπέ- 
δειξε περίπατον, κατὰ μικρὸν ἐπιτείνειν τὴν κένησιν κε-- 

«0ολεύων,. τῶν δ᾽ ἵππων ἕκαστον ῥυτῆρσι μεγάλοις aig τὴν 
ὀροφὴν ἀναδεδεμένοις ὑποξώσας ἐκ τῶν περὶ τὸν av- 
χένα μερῶν ἐμετεώριξε καὶ παρήγειρε διὰ τροχιλέαρ, 
ὥστε τοῖς μὲν ὀπισϑίοις σκέλεσιν ἐπὶ τῆς γῆς ἐρείδε-- 

σϑαι, τοῖς δὲ ἐμπροσϑίοις ποσὶν ἀκρωνύχους ἐπιψαύειν. 
25 Οὕτω δ᾽ ἀνηρτημένους of ἱπποκόμοι παρεστῶτες ἅμα 

ταῖς τε κραυγαῖς καὶ ταῖς μάστιξιν ἐπηρέθιξον᾽ οἱ δὲ 
πιμπλάμενοι θυμοῦ καὶ ὀργῆς τοῖς μὲν ὀπισϑίοις ἐνήλ’- 
λοντο καὶ διεσκέρτων σκέλεσι. τοῖς δὲ μετεώροις ἐφιέ- 
μενοι στηρέσασϑαι καὶ κροτοῦντες τὸ ἔδαφος κατετεέ-- 

Z0V0VTO πᾶν τὸ σῶμα καὶ πολὺν ἠφέεσαν ἵδρῶτα καὶ στα-- 
λαγμόν, οὔτε πρὸς τάχος οὔτε πρὸς ῥώμην γυμναξόμδνοε 
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κακῶς. Tag δὲ κριθὰς ἐνέβαλλον αὐτοῖς ἐπτισμένας, 
ἵνα κατεργάξωνται θᾶττον καὶ πέττωσι βέλτιον. 

XI. “Hdn δὲ τῆς πολιορκέας χρόνον λαμβανούσης 
᾿Δντίγονος τεθνηκέναι πυνθανόμενος ᾿Αντίπατρον ἐν 
Μακεδονίᾳ καὶ τεταράχϑαι τὰ πράγματα Κασάνδρου 5 
καὶ Πολυσπέρχοντος διαφερομένων, οὐδὲν ἔτι μικρὸν 
ἐλπίζων, ἀλλὰ τῇ γνώμῃ τὴν ὅλην περιβαλλόμενος ἡγε-- 
μονέαν, ἐβούλετο τὸν Εὐμένη φίλον ἔχειν καὶ συνεργὸν 
ἐπὶ τὰς πράξεις. Διὸ πέμψας Ἱερώνυμον ἐσπένδετο τῷ 
Εὐμένει, προτείνας ὅρκον, ὃν ὁ Εὐμένης διορθώσας ἐπέ- 10 
τρεῴον ἐπικρῖναι τοῖρ πολιορκοῦσιν αὐτὸν Μακεδόσι, 
πότερος εἴη δικαιότερος. ᾿Αντίγονος μὲν γὰρ ἀφοσιώ- 
σεως ἕνεκεν ἐν ἀρχῇ τῶν βασιλέων ἐπιμνησϑεὶς τὸν λοι- 
πὸν ὄρκον εἰς ἑαυτὸν Moxley, Εὐμένης δὲ πρώτην μὲν 
ἐνέγραψε τοῖς ὅρκοις Ὀλυμπιάδα μετὰ τῶν βασιλέων, 15 
ἔπειτα ὥμνυεν οὐκ ᾿Αἀντιγόνῳ μόνον εὐνοήσειν οὐδ᾽ " 
ἐκείνῳ τὸν αὐτὸν ἐχϑρὸν ἕξειν καὶ φίλον, ἀλλὰ καὶ 
Ὀλυμπιάδι καὶ τοῖς βασιλεῦσιν. Ὧν δικαιοτέρων pa- 
vévrov, οἵ Μακεδόνες ταῦτα ὁὀρκίσαντες τὸν Εὐμένη 
τὴν πολιορκίαν ἔλυσαν. καὶ πρὸς τὸν ᾿Δἀντέγονον ἀπέ- 20 
στελλον, ὅπως καὶ αὐτὸς ἀποδῷ τῷ Εὐμένει τὸν ὅρκον. 
Ἐν τούτῳ δὲ Εὐμένης ὕσους εἶχεν ἐν Νώροις τῶν Καπ-- 
παδοκῶν ὁμήρους ἀπεδίδου, λαμβάνων ἵππους καὶ ὑπο-- 
ξύγια καὶ σκηνὰς παρὰ τῶν κομιζομένων, καὶ συνῆγε 
τῶν στρατιωτῶν ὅσοι διασπαρέντες ἀπὸ τῆς φυγῆς ἐπλα-- 36 
νῶντο κατὰ τὴν χώραν, More περὶ αὐτὸν ἱππεῖς ὀλέγῳ 
τῶν χιλίων ἀποδέοντας γενέσθαι, μεθ᾽ ὧν ἐξελάσας 
ἔφυγεν, ὀρθῶς φοβηϑεὶς τὸν ᾿ἀντέγονον. Οὐ γὰρ μόνον 
ἐκεῖνον ἐκέλευσε πολιορκεῖν αὖϑις περιτειχέσαντας, 
ἀλλὰ καὶ τοῖς Μακεδόσι πιχρῶς ἀντέγραψε δεξαμένοις 86 
τοῦ ὄρκου τὴν διόρθωσιν. 

XIU. Φεύγοντι δὲ Εὐμένει γράμματα κομέξεται 
01: 
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παρὰ τῶν ἐν Μακεδονίᾳ τὴν ̓ Δἀντιγόνου δεδοικότων av— 
ἕησιν, Ὀλυμπιάδος μὲν παρακαλούσης ἐλθόντα τὸ ᾿4λε-- 
ξάνδρου παιδίον παραλαβεῖν καὶ τρέφειν ὡς ἐπιβου-- 
λευόμενον, Πολυσπέρχοντος δὲ καὶ Φιλίππου τοῦ βασι-- 

ὅ λέως κελευόντων ᾿Αντιγόνῳ πολεμεῖν τῆς ἐν Καππαδοκίᾳ 
δυναμέως ἄρχοντα, καὶ τῶν ἐν Κουΐνδοις χρημάτων πεν-- 
τακόσια μὲν τάλαντα λαβεῖν εἰς τὴν τῶν ἰδίων ἐπανόρ-- 
Bano, εἰς δὲ τὸν πόλεμον ὁπόσοις βούλεται χρῆσϑαι. 
Περὶ δὲ τούτων καὶ ᾿Δντιγένει καὶ Τευτάμῳ τοῖς τῶν 

10 ἀργυρασπίδων ἡγουμένοις ἐγεγράφεισαν. Ἐπεὶ δὲ λα-- 591 
βόντες ἐκεῖνοι τὰ γράμματα τῷ μὲν λόγῳ φιλανθρώπως 
ἐδέξαντο τὸν Εὐμένη, φϑόνου δὲ καὶ φιλονεικίας ἐφαέ- 
ψοντο μεστοί, δευτερεύειν ἀπαξιοῦντες ἐκεένῳ. τὸν μὲν 

φϑόνον ὁ Εὐμένης ἐθεράπευδ τῷ τὰ χρήματα μὴ λαβεῖν 
16 ὡς οὐδὲν δεόμενος, ταῖς δὲ φιλονεικίαις καὶ φιλαρχέαις 

᾿ αὐτῶν μήτε ἡγεῖσθαι δυναμένων μήτε ἔπεσϑαι βουλο-- 
μένων ἐπῆγε δεισιδαιμονίαν. Ἔφη γὰρ ᾿4λέξανδρον 
αὐτῷ κατὰ τοὺς ὕπνους φανῆναι, καὶ δεῖξαί τινα σκη- 
νὴν κατεσκευασμένην βασιλικῶς καὶ ϑρόνον ἐν αὐτῇ 

ορπκεέμενον᾽ εἶτα εἰπεῖν, ὡς ἐνταῦϑα συνεδρεύουσιν av- 
τοῖς καὶ χρηματίξουσιν αὐτὸς παρέσται καὶ συνεφάψεται 
βουλῆς τε πάσης καὶ πράξεως ἀρχομένοις ἀπ᾽ αὐτοῦ. 
Ταῦτα ῥαδίως ἔπεισε τὸν ᾿Αἀντιγένη καὶ τὸν Τεύταμον, 
οὔτε ἐκεένων βαδίζειν βουλομένων πρὸς αὐτόν, οὔτε 

95 αὐτὸς ἀξιῶν ἐπὶ ϑύραις ἑτέρων ὁρᾶσϑαι. Καὶ τιϑέντες 
οὕτω σκηνὴν βασιλικὴν καὶ ϑρόνον ᾿4λεξάνδρῳ κατα-- 
πεφημισμένον ἐκεῖ συνεπορεύοντο βουλευόμενοι περὲ 
τῶν μεγίστων. Ἐπεὶ δὲ προϊοῦσιν αὐτοῖς εἰς τὴν ἄνω 
χώραν ὁ Πευκέστας μετὰ τῶν ἄλλων σατραπῶν ἀπήν- 

δόοτησε φίλος ὧν καὶ συνεμέίξαντο τὰς δυνάμεις, πλήϑει 
μὲν ὅπλων καὶ λαμπρότητι παρασκευῆς ἐπέρρωσαν τοὺς 
Μακεδόνας. αὐτοὶ δὲ ἀνάγωγοι ταῖς ἐξουσίαις καὶ μα-- 
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λακοὶ ταῖς διαίταις γεγονότες μετὰ τὴν ᾿4λεξάνδρου re- 
λευτὴν καὶ φρονήματα τυραννικὰ καὶ τεθραμμένα βαρ-- 
βαρικαῖς ἀλαζονείαις ἐπὶ ταὐτὸ συνενεγκάμενοι, πρὸς. 
μὲν ἀλλήλους βαρεῖς ἦσαν καὶ δυσάρμοστοι, τοὺς δὲ 
Μακεδόνας κολακεύοντες ἐκκεχυμένως καὶ καταχορη-- 5 
γοῦντες εἰς δεῖπνα καὶ θυσίας ὀλέγου χρόνου τὸ στρα-- 
τόπεδον ἀσωτίας πανηγυριξούσης καταγώγιον ἐποέησαν 
καὶ δημαγωγούμενον ἐπὶ αἱρέσει στρατηγῶν ὄχλον, 
ὥσπερ ἐν ταῖς δημοχρατέαις. Αἰσθόμενορ δὲ ὁ Εὐμέ- 
νης αὐτοὺς ἀλλήλων μὲν καταφρονοῦντας. αὐτὸν δὲ 10 
φοβουμένους καὶ παραφυλάττοντας ἀνελεῖν, εἰ γένοιτο 
καιρός, ἐσκήψατο χρημάτων δεῖσϑαι καὶ συνεδανεέσατο 
τάλαντα πολλὰ παρὰ τῶν μάλιστα μισούντων αὐτόν, ἵνα 
καὶ πιστεύωσι καὶ ἀπέχωνται περὶ τῶν δανδέων ἀγω-- 
νιῶντες ὥστε συνέβη τὸν ἀλλότριον πλοῦτον αὐτῷ 15 
φύλακα τοῦ σώματος ἔχειν͵ καὶ τῶν ἄλλων ἐπὶ σωτηρίᾳ 
διδόντων μόνον ἐκ τοῦ λαβεῖν κτήσασθαι τὴν ἀσφά- 
λειαν. : 

XIV. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ οἱ Μακεδόνες ἀδείας μὲν οὔσης 
ἐφϑείροντο πρὸς τοὺς διδόντας καὶ τὰς ἐκείνων ϑύρας 20 
ἐθεράπευον δορυφορουμένων καὶ στρατηγιώντων᾽ ἐπεὶ 
δὲ ‘Avtiyovos αὐτοῖς παρεστρατοπέδευσε μετὰ πολλῆς 
δυνάμεως καὶ τὰ πράγματα φωνὴν ἀφιέντα τὸν ἀληϑι- 
νὸν ἐχάλει στρατηγόν, οὐ μόνον of στρατευόμενοι τῷ 
Εὐμένει προσεῖχον . ἀλλὰ καὶ τῶν ἐν εἰρήνῃ καὶ τρυφῇ as 
μεγάλων ἐκείνων ἕκαστος ἐνέδωκε καὶ παρεῖχεν ἑαυτὸν 
σιωπῇ τὴν δοθεῖσαν φυλάττοντα τάξιν. Καὶ γάρ τοι 
περὶ τὸν Πασιτέγριν ποταμὸν ἐπιχειρήσαντα διαβαένειν 
τὸν ᾿Αντίγονον of μὲν ἄλλοι παραφυλάττοντες οὐδὲ 
ἤσϑοντο, μόνος δὲ Εὐμένης ὑπέστη͵ καὶ συνάψας μάχην 30 
πολλοὺς μὲν κατέβαλε καὶ νεκρῶν ἐνέπλησε τὸ ῥεῖθρον, 
ἔλαβε δὲ τετρακισχιλίους αἰχμαλώτους. Μάλιστα δὲ of 
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"Μακεδόνες περὶ τὴν συμβᾶσαν ἀρρωστίαν αὐτῷ xara- 
φανεῖς ἐγένοντο τοὺς μὲν ἄλλους ἑστιῶν λαμπρῶς καὶ 
πανηγυρίζειν, ἄρχειν δὲ καὶ πολεμεῖν δυνατὸν ἡγούμε-- 
vou μόνον ἐκεῖνον. Ὁ μὲν γὰρ Πευκέστας ἐν τῇ Περ- 

b σίδι λαμπρῶς αὐτοὺς ἑστιάσας καὶ κατ᾽ ἄνδρα διαδοὺς 
ἱερεῖον εἰς ϑυσίαν ἤλπιξεν εἶναι μέγιστος" ὀλίγαις δὲ 
ὕστερον ἡμέραις τῶν στρατιωτῶν ἐπὶ τοὺς πολεμέους 
βαδιξόντων. ἐτύγχανεν ὁ Εὐμένης ἐκ νόσου τινὸς ἐπι-- 
σφαλοῦς ἐν φορεέῳ κομιξόμενος ἔξω τοῦ στρατεύματος 

τοέν ἡσυχίᾳ διὰ τὰς ἀγρυπνέᾳς. Μικρὸν δὲ προελθοῦσιν 
αὐτοῖς ἄφνω λόφους τινὰς ὑπερβάλλοντες ἐξεφάνησαν 599 
of πολέμιοι, καταβαένοντες sig τὸ πεδίον. ‘Qe οὖν αἴ τε 
τῶν χρυσῶν ὅπλων αὐγαὶ πρὸς τὸν ἥλιον ἐξέλαμψαν 
ἀπὸ τῶν ἄκρων τοῦ ἀγήματος ἐν τάξει πορευομένων καὶ 

16 τῶν ϑηρίων τοὺς πύργους ἄνω καὶ τὰς πορφύρας εἶδον, 
ὅσπερ ἦν αὐτοῖς κόσμος εἰς μάχην ἀγομένοις, ἐπιστή- 
ὅαντες of πρῶτοι τὴν πορείαν ἐβόων Εὐμένη καλεῖν 
αὑτοῖς, οὐ γὰρ ἂν προελϑεῖν ἐκείνου μὴ στρατηγοῦν-- 
τος. καὶ τὰ ὅπλα πρὺς τὴν γῆν ἐρεέσαντες ἀλλήλοις μέ- 

0 νειν διεκελεύοντο καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἡσυχίαν ἔχειν καὶ 
χωρὶς Εὐμένους μὴ μάχεσϑαι μηδὲ κινδυνεύειν πρὸς 
τοὺς πολεμίους. “Axovoug δὲ ὁ Εὐμένης ἧκε πρὸς αὖ-- 
τοὺς δρόμῳ τοὺς κομέξοντας ἐπιταχύνας͵ καὶ τοῦ φορείου 
τὰς ἑκατέρωθεν αὐλαίας ἀνακαλύψας προῦὔτευνε τὴν δε-- 

26 ξιὰν γεγηϑώς. Of δὲ ὡς εἶδον, εὐθὺς ἀσπασάμενοι 
Μμακεδονιστὶ τῇ φωνῇ τάς τὸ ἀσπίδας ἀνείλοντο καὶ ταῖς 
σαρίσαις ἐπιδουπήσαντες ἡλάλαξαν͵ προκαλούμενοι τοὺς 
πολεμέους ὡς τοῦ ἡγεμόνος αὐτοῖς παρόντος. 

XV. ᾿ἀντίγονος δὲ παρὰ τῶν ἁλισκομένων ἀκούων 
δοτὸν Εὐμένη νοσεῖν καὶ κομέξεσϑαι κακῶς διακείμενον, 

οὐ μέγα ἔργον ἡγεῖτο συντρῖψαι τοὺς ἄλλους ἐκείνου 
νοσοῦντος. 410 καὶ σπεύδων ἐπὶ τὴν μάχην προσῆγεν. 
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Ὡς δὲ τῶν πολεμίων εἰς τάξιν καθισταμένων παρελά- 
δας κατεῖδε τὸ σχῆμα καὶ τὴν διακόσμησιν, ἐκπλαγεὶς 
ἐπέστη πλείω χρόνον᾽ εἶτα ὥφϑη τὸ φορεῖον ἀπὸ ϑατέ- 
ρου κέρως ἐπὶ ϑάτερον διαφερόμενον. Γελάσας οὖν ὁ 
᾿Δντίγονος, ὥσπερ εἰώϑει, μέγα καὶ πρὸς τοὺς φέλους 5 
εἰπών τοῦτο nv τὸ φορεῖον, ὡς ἔοικε. τὸ ἀντιπαρατατ-- 
τόμενον ἡμῖν“. εὐθὺς ἀπῆγε τὴν δύναμιν ὀπίσω καὶ 
κατεστρατοπέδευσεν. Of δὲ μικρὸν ἀναπνεύσαντες αὖ-- 
Bug ἐδημαγωγοῦντο, καὶ τοῖς ἡγεμόσιν ἐντρυφῶντες σχε-- 
Gov. ὅλην εἰς τὰ χειμάδια κατενείμαντο τὴν Γαβηνῶν, 10 
ὥστε τοὺς ἐσχάτους τῶν πρώτων ἀποσχηνοῦν ὁμοῦ τι 
χιλίους σταδίους. Ταῦτα γνοὺς ὁ ’Avtlyovog ὥρμησεν 
ἐξαίφνης ἐπὶ αὐτοὺς ὑποστρέψας χαλεπὴν ὁδὸν καὶ ἄνυ-- 
δρον, σύντομον δὲ καὶ βραχεῖαν, ἐλπίζων. εἰ διεσπαρ-- 
μένοις ἐπιπέσοι περὶ τὰ χειμάδια, μηδ᾽ ἂν συνελϑεῖν 15 
ἔτι τὸ πλῆϑος ῥαδίως εἰς τὸ αὐτὸ τοῖς στρατηγοῖς. Ἐμ- 
βαλόντι δὲ εἰς γῆν ἀοίκητον αὐτῷ πνεύματά τε δεινὰ 
καὶ κρύη μεγάλα διελυμαένετο τὴν πορδίαν ἐνοχλουμέ-- 
ψου τοῦ στρατεύματος. Ἦν οὖν ἀναγκαία βοήϑεια πυρὰ 

πολλὰ καίειν" ὅϑεν οὐκ ἔλαϑε τοὺς πολεμίους, ἀλλὰ 40 
τῶν βαρβάρων of τὰ βλέποντα πρὸς τὴν ἀοίκητον ὕρη 
νεμόμενοι ϑαυμάσαντες τὸ τῶν πυρῶν πλῆϑος ἔπεμψαν 
ἱππαστρίαις καμήλοις ἀγγέλους πρὸς Πευκέσταν. Ὁ δὲ 
ὡς ἤκουσεν, αὐτός τε παντάπασιν ἔχφρων ὑπὸ δέους 
γενόμενος καὶ τοὺς ἄλλους ὁρῶν ὁμοέως ἔχοντας ὥρμητο 35 
φεύγειν, ἀναστήσας τοὺς xa ὁδὸν ὄντας αὐτοῖς μά- 
λιστα τῶν στρατιωτῶν" Εὐμένης ὃὲ τὴν ταραχὴν any 
gee καὶ τὸν φόβον, ὑπισχνούμενος ἐπιστήσειν τῶν πο- 
λεμέων τὸ τάχος, ὥστε τρισὶν ὕστερον ἡμέραις ἢ ἢ προσ- 
δοκῶνται παραγενέσϑαι. Πεισϑέντων δὲ αὐτῶν apa 
μὲν ἀγγέλους περιέπεμπε τὰς δυνάμεις ἐκ τῶν χειμα-- 
δίων καὶ τοὺς ἄλλους ἀϑροέίξεσϑαι κατὰ τάχος κελεύων, 
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ἅμα δὲ αὐτὸς ἐξιππασάμενος μετὰ τῶν ἄλλων ἡγεμόνων, 
καὶ τόπον ἐξ ἀπόπτου καταφανῆ τοῖς ὁδεύουσι τὴν ἔρη-- 
μον περιβαλόμενος καὶ διαμετρήσαρ, ἐκέλευε πυρὰ πολλὰ 
καίειν ἐν διαστήμασιν, ὥσπερ οἵ στρατοπεδεύοντερ. 

56 Γενομένου δὲ τούτου καὶ τῶν πυρῶν τοῖς περὶ ᾿Αντίγο-- 
νον ἐκ τῆς ὀρεινῆς καταφανέντων. ἄχϑος ἔσχε καὶ δυσ-- 
ϑυμία τὸν “ντίγονον, οἰόμενον ἠσϑημένους ὄκπαλαι 
τοὺς πολεμέους ἀπαντᾶν. Ἵν᾽ οὖν μὴ κατάκοπος καὶ τε- 
τρυμένος ἐκ πορείας ἀναγκάζηται μάχεσθαι πρὸς ἀν-- 

1τοϑοώπους ἑτοίμους καὶ καλῶς κεχειμακότας., προέμενος 593 
τὴν σύντομον ἦγε. διὰ κωμῶν καὶ πόλεων nad ἡσυχέαν 
ἀναλαμβάνων τὸ στράτευμα. Μηδενὸς δὲ ἐμποδὼν ὄν-- 
τος. ὥσπερ εἴωθεν ἀντικαϑημένων πολεμέων, τῶν dd 
περιχώρων λεγόντων στράτευμα μηδὲν ὦφϑαι. πυρῶν 

τὸ δὲ κεκαυμένων μεστὸν εἷναι τὸν τόπον, ἤσϑετο κατϑ-- 
στρατηγημένος ὑπὸ Εὐμένους, καὶ βαρέως φέρων προσ-- 
ἥγεν ὡς φανερᾷ μάχῃ κριϑησόμενος. 

XVI. Ἐν τούτῳ δὲ τῆς δυνάμεως περὶ τὸν Εὐμένη 
τὸ πλεῖστον ἠθροισμένον ἐθαύμαξε τὴν σύνεσιν αὐτοῦ͵ 

20 καὶ μόνον ἐκέλευεν ἄρχειν" ἐφ᾽ ᾧ λυπούμενοι καὶ ϑὸ- 
νοῦντες of τῶν ἀργυρασπίδων ἡγεμόνες, ᾿Αντιγένης καὶ 
Τεύταμος, ἐπεβούλευον αὐτῷ, καὶ τοὺς πλείστους τῶν 
τὸ σατραπῶν καὶ τῶν στρατηγῶν συναγαγόντες ἐβου-- 
λεύοντο, πότε χρὴ καὶ πῶς τὸν Εὐμένη διαφϑεῖραι. 

46 Συνδόξαν δὲ πᾶσιν ἀποχρήσασϑαι πρὸς τὴν μάχην αὖ-- 
τῷ, μετὰ δὲ τὴν μάχην εὐθὺς ἀνελεῖν, Εὔδαμος 6 τῶν 
ἐλεφάντων ἡγεμὼν καὶ Φαέδιμος ἐξαγγέλλουσι κρύφα 
τῷ Εὐμένει τὰ δεδογμένα, δι᾽ εὔνοιαν μὲν οὐδεμέαν ἢ 
χάριν, δὐλαβούμενοι δέ, μὴ τῶν χρημάτων, ἃ δεδαν εί-- 

ϑοκέσαν αὐτῷ, στερηϑῶσιν. Εὐμένης δὲ τούτους μὲν 
ἐπήνεσεν. εἰς δὲ τὴν σκηνὴν ἀπελθὼν καὶ πρὸς τοὺς 
φέλους εἰπών, ὡς ἐν πανηγύρει ϑηρίων ἀναστρέφοιτο, 
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διαϑήκας ἔγραψε καὶ τὰ γραμματεῖα κατέσχισε καὶ διέ- 
φϑειρεν͵, οὐ βουλόμενος αὐτοῦ τελευτήσαντος ἐκ τῶν 
ἀπορρήτων αἰτίας καὶ συκοφαντήματα τοῖς γράψασι γε- 
νέσϑαι. Ταῦτα διοικησάμενος ἐβουλεύετο τὴν νέκην 
παρεῖναι τοῖς ἐναντέοις͵, ἢ φυγὼν διὰ Μηδίας καὶ ᾿4ρ-- ὅ 
μενέας ἐμβαλεῖν εἰς Καππαδοκίαν. Οὐδὲν δὲ κυρώσας 
τῶν φίλων παρόντων. ἀλλ᾽ ἐπὶ πολλὰ τῇ γνώμῃ πολυ-- 
τρόπῳ παρὰ τὰς τύχας οὔσῃ κινήσας αὑτὸν ἐξέταττε τὴν 
δύναμιν, τοὺς μὲν Ἕλληνας καὶ τοὺς βαρβάρους παρορ-- 
μῶν. ὑπὸ δὲ τῆς φάλαγγος καὶ τῶν ἀργυρασπίδων αὖ-- 10 
τὸς παρακαλούμενος ϑαρρεῖν, ὡς οὐ δεξομένων τῶν 
πολεμίων. Καὶ γὰρ ἦσαν οἵ πρεσβύτατοι τῶν περὶ 
Φίλιππον καὶ ᾿4λέξανδρον, ὥσπερ ἀϑληταὶ πολέμων 
ἀήττητοι καὶ ἀπτῶτες εἰς ἐκεῖνο χρόνου, πολλοὶ μὲν 
ἑβδομήκοντα ἔτη γεγονότες, νεώτερος δὲ οὐδεὶς éEn- 15 
xovrastovs. 10 καὶ τοῖς περὶ τὸν ‘Avetyovoy ἐπιόντες 
ἐβόων" ,,Ext τοὺς πατέρας ἁμαρτάνετε, ὦ κακαὶ κε-- 
gpahal: καὶ μετ᾽ ὀργῆς ἐμπεσόντες ὅλην ὁμοῦ τὴν 
φάλαγγα συνέτριψαν, οὐδενὸς ὑποστάντος αὐτούς, τῶν 
ὃὲ πλείστων ἐν χερσὶ διαφϑαρέντων. Ταύτῃ μὲν οὖν 20 
ὁ ‘Avttyovog ἡττᾶτο κατὰ κράτος, τοῖς δ᾽ ἱππεῦσιν ἐπε-- 
κράτει" τοῦ δὲ Πευκέστου παντάπασιν ἐκλελυμένως καὶ 
ἀγεννῶς ἀγωνισαμένου καὶ τὴν ἀποσκευὴν ἔλαβε πᾶ- 
CHV, αὑτῷ τε νήφοντι χρησάμενος παρὰ τὰ δεινὰ καὶ 
τοῦ τόπου συνεργοῦντος. “Ayavts γὰρ ἦν τὸ πεδίον, 25 
οὔτε βαϑύτερον οὔτε ἀποκροτον καὶ στερεόν, ἀλλὰ ι- 
νῶδες καὶ μεστὸν ἁλμυρίδος αὐχμηρᾶς. ἢ τοσούτων 
μὲν ἵππων. τοσούτων δὲ ἀνθρώπων ξαινομένη δρόμοις. 
ὑπὸ τὸν τῆς μάχης καιρὸν ἐξήνϑει κόνιν ὥσπερ ἄσβε-- 
στον, ἀπολευκαίνουσαν τὸν ἀέρα καὶ τὰς ὄψεις διαϑο-- 80 
λοῦσαν. “Hi καὶ ῥάδιον λαθὼν 6’Avelyovog τῆς ἀπο- 
σκευῆς τῶν πολεμέων ἐκράτησε. 
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XVIL Παυσαμένης δὲ τῆς μάχης εὐθὺς of περὶ τὸν 
Τούταμον ἐπρεσβεύοντο περὶ τῆς ἀποσχευῆς. ᾿Αντιγό- 
νου δὲ καὶ ταύτην ἀποδώσειν ὑπισχνουμένου τοῖς ἀρ--. 
γυράσπισι καὶ τάλλα χρήσεσθαι φιλανθρώπως. εἰ πα-- 

5 ραλάβοι τὸν Εὐμένη, βούλευμα δεινὸν of ἀργυράσπιδες 
ἐβουλεύσαντο, ἐγχειρίσαι ξῶντα τοῖς πολεμέοις τὸν ἄν-- 
δρα. Καὶ πρῶτον μὲν ἀνυπόπτως προσεπέλαξον αὐτῷ 
καὶ παρεφύλαττον, οἵ μὲν ἀποδυρόμενοι περὶ τῆς ἀσο-- 
σκευῆς, of δὲ ϑαρρεῖν ὡς νενικηκότα κελεύοντες. οἵ ὃὲ 

10 τῶν ἄλλων ἡγεμύνων κατηγοροῦντες. Ἔπειτα σ“00σπεδ- 504 

σόντες ἐξήρπασαν τὸ ἐγχειρίδιον αὐτοῦ καὶ τῇ ξώνῃ τὰς 
χεῖρας ἀποστρέψαντες ἔδησαν. Ἐπεὶ δὲ ὑπὸ ᾿ἀντιγόνου 
Νικάνωρ ἐπέμφϑη παραληψόμενος αὐτόν, ἐδεῖτο λόγου 
τυχεῖν ἀγόμενος διὰ τῶν Μακεδόνων, οὐκ εἰς δέησιν 7 

16 παραίτησιν, ἀλλ᾽ ὡς περὶ τῶν ἐκείνοις συμφερόντων 
διαλεξόμενος. Γενομένης δὲ σιωπῆς ἐν ὑψηλῷ τινι κα-- 
ταστὰς καὶ τὰς χεῖρας δεδεμένας προτείνας ,, Ποῖον ““ 
εἶπεν ,,0 κάκιστοι Μακεδόνων, τρόπαιον ’Avtlyovog 
ἐθελήσας ἂν ἔστησε καϑ' ὑμῶν, οἷον ὑμεῖς xa® αὑτῶν. 

50 ἀνίστατε τὸν στρατηγὸν αἰχμάλωτον ἐκδιδόντες; Οὐκ 
ἄρα δεινὸν ἦν κρατοῦντας ὑμᾶς ἧτταν ἐξομολογεῖσθαι 
διὰ τὰς ἀποσκευὰς, ὡς ἐν τοῖς χρήμασιν. οὐκ ἐν τοῖς 
ὕπλοις τοῦ κρατεῖν ὄντος, ἀλλὰ καὶ τὸν ἡγεμόνα πέμ-- 
πετε λύτρον τῆς ἀποσκευῆς. Ἐγὼ μὲν οὖν ἀήττητος 

96 ἄγομαι νικῶν τοὺς πολεμίους, ὑπὸ τῶν συμμάχων 
ἀπολλύμενος" ὑμεῖς δέ. πρὸς Διὸς στρατέου καὶ ϑεῶν 
ὁρκέων, ἐνταῦϑά με δι᾿ αὑτῶν κτείνατε. Πάντως κἀκεῖ 
κτεινόμενος ὑμέτερον ἔργον slut. Μέμψεται δὲ οὐδὲν 
᾿Αντίγονος" νεκροῦ γὰρ Εὐμένους δεῖται καὶ οὐ ξῶν-- 

80τος. Εἰ δὲ φείδεσϑε τῶν χειρῶν, ἀρκέδει τῶν ἐμῶν ἡ 
ἑτέρα λυϑεῖσα πρᾶξαι τὸ ἔργον. Εἰ δὲ οὐ πιστεύετέ μοι 
ξίφος, ὑπορρέψατε τοῖς ϑηρίοις δεδεμένον. Καὶ ταῦτα 



ΕΥ̓ΜΕΝΗ͂Ω. 189 

πράξαντας ὑμᾶς ἀφίημι τῆς ἐπ᾽ ἐμοὶ δίκης ὡς ἄνδρας 
ὁσιωτάτους καὶ δικαιοτάτους περὶ τὸν αὐτῶν στρατη- 
γὸν γενομένους." 

XVIII. Ταῦτα τοῦ Εὐμένους λέγοντος τὸ μὲν ἄλλο 
“λῆϑος ἄχϑει κανεέχετο καὶ κλαυϑμὸς ἦν, of δὲ agyu-5 
ράσπιδες ἄγειν ἐβόων καὶ μὴ φλυαροῦντι προσέχειν" 
οὐ γὰρ εἶναι δεινόν, εἰ Χερρονησίτης ὄλεθρος οἰμώξε- 
ται μυρίοις γυμνάσας πολέμοις Μακεδόνας, ἀλλ εἰ τῶν 
"Adskavdgov καὶ Φιλίππου στρατιωτῶν of κράτιστοι το-- 
σαῦτα καμόντες ἐν γήρα στέρονται τῶν ἐπάϑλων καὶ 10 
τροφὴν παρ᾽ ἑτέρων λαμβάνουσιν, αἱ δὲ γυναῖκες av- 
τῶν ἤδη τρίτην νύχτα τοῖς πολεμίοις συγκαϑεύδουσιν. 
“Ἅμα δὲ ἦγον αὐτὸν ἐπιταχύνοντες. ᾿ἀντέγονος δὲ δεί- 
σας τὸν ὄχλον (ἀπελείφθη γὰρ οὐδεὶς ἐν τῷ στρατο-- 
πέδῳ) δέκα τοὺς κρατιστεύοντας ἐλέφαντας ἐξέπεμψε 15 
καὶ λογχοφόρους συχνοὺς Μήδους καὶ Παρϑυαίους δια- 
κρουσομένους τὸ πλῆϑος. Εἶτ᾽ αὐτὸς μὲν ἰδεῖν οὐχ 
ὑπέμεινε τὸν Εὐμένη διὰ τὴν προγεγενημένην φιλέαν 
καὶ συνήθειαν. πυνϑανομένων δὲ τῶν παρειληφότων 
τὸ σῶμα, πῶς φυλάξουσιν, ,,Οὕνως“ εἶπεν ..ὡς ἐλέ- 3. 
φανταὰ ἢ ὡς λέοντα.“ Μετὰ μικρὸν δὲ συμπαϑὴς yevo- 
μενος τῶν τὸ δεσμῶν τοὺς βαρεῖς ἐκέλευσεν ἀφελεῖν 
καὶ παῖδα παραδέξασθαι τῶν συνήϑων, ὅπως ἀλεί- 
ψαιτο, καὶ τῶν φίλων ἐφῆκε τῷ βουλομένῳ συνδιημε- 
ρδύειν καὶ κομίζειν τὰ ἐπιτήδεια. Βουλευόμενος δὲ 25 
περὶ αὐτοῦ πλείονας ἡμέρας προσίετο καὶ λόγους καὶ 
ὑποσχέσεις, Νεάρχου te τοῦ Κρητὸς καὶ “Ζ]ημητρίου 
τοῦ υἱοῦ φιλοτιμουμένων τὸν Εὐμένη σῶσαι. τῶν δὲ 
ἄλλων ὁμοῦ τι πάντων ἐνισταμένων καὶ κελευόντων 
ἀναιρεῖν. Δέγεται δὲ τὸν Εὐμένη τοῦ φυλάσσοντος αὖ- 80 
τὸν Ὀνομάρχου πυϑέσϑαι, τί δήποτε ᾿ἀντίγονος ἐχϑρὸν 
ἄνδρα καὶ πολέμιον λαβὼν ὑποχείριον οὔτε ἀποκτίν- 
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νυσι ταχέως οὔτε εὐγενῶς ἀφέησι" τοῦ Ob ' Ὀνομάρχου 
πρὸς ὕβριν δἰπόντος, ὡς οὐ viv, ἀλλ᾽ ἐπὶ τῆς μάχης 
ἔδει πρὸς ϑάνατον ἔχειν εὐθαρσῶς, Ναὶ μὰ τὸν dle“ 
φάναι τὸν Εὐμένη ..καὶ τότε εἶχον" ἐροῦ δὲ τοὺς εἰς 

5 χεῖρας ἐλθόντας - ἀλλ᾽ οὐδενὶ κρείττονι προστυχὼν 
οἶδα.““᾿ Καὶ τὸν Ὀνόμαρχον ο»Οὐκοῦν ἐπεὶ viv φάναι 
οτὸν πρείντονα εὕρηκας, τί οὐχ ἀναμένεις τὸν ἐκείνου 
καιρόν ;" 

XIX. Ὡς δ᾽ οὖν ἔδοξε τῷ ᾿Αντιγόνῳ τὸν Εὐμένη 
10 κτείνειν, ἐκέλευσεν αὐτοῦ τὴν τροφὴν ἀφελεῖν. Kaidvo0 595 

μὲν ἡμέρας ἢ τρεῖς ἄσιτος οὕτω προσήγετο πρὸς τὴν 
τελευτήν. “ἰφνίέδιον δὲ ἀναξυγῆς γενομένης εἰσπέμψαν-- 
τες ἄνϑρωπον ἀποσφάττουσιν αὐτόν. Τὸ δὲ σῶμα τοῖς 
φίλοις παραδοὺς ὁ ̓ Δντίγονος ἐπέτρεψε καῦσαι καὶ τὰ 

15 λείψανα συνϑέντας εἰς ἀργυρᾶν ὑδρίαν κομέξειν͵ ἀπο-- 
δοϑησόμενα τῇ γυναικὶ καὶ τοῖς παισίν. Οὕτω δὲ ἀπο-- 
ϑανόντος Εὐμένους οὐκ ἐπ᾽ ἄλλῳ "τινὶ τὴν τιμωρέαν 
ἐποιήσατο τῶν προδόντων αὐτὸν ἡγεμόνων καὶ στρα- 
τιωτῶν τὸ δαιμόνιον, ἀλλ᾽ αὐτὸς ᾿ἀντέγονος προβαλλό-- 

λόμενος ὡς ἀσεβεῖς καὶ ϑηριώδεις τοὺς ἀργυράσπιδας 
παρέδωκε Σιβυρτίῳ τῷ διοικοῦντι τὴν ‘Agaywolay, 
πάντα τρόπον ἐκτρῖψαι καὶ καταφϑεῖραι κελεύσας, ὅπως 
μηδεὶς αὐτῶν εἰς Μακεδονίαν ἄπεισι μηδὲ ὄψεται τὴν 
Ἑλληνικὴν ϑάλατταν. 

20 “ 

[SEPFRPIOYV KAI ΕΥ̓ΜΕΝΟΥ͂Σ ZTUVKPIZI2.| 

30 

I. Ταῦτα ἔστιν, ἃ περὶ Εὐμένους καὶ Σερτωρίου 
μνήμης ἄξια παρειλήφαμεν. “Ev δὲ τῇ συγκρέσει κοι-- 
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νὸν μὲν ἀμφοτέροις ὑπάρχει τὸ ξένους καὶ ἀλλοδαποὺς 
καὶ φυγάδας ὄντας ἐθνῶν τε παντοδαπῶν καὶ στρατευ-- 
μάτων μαχίμων τὸ καὶ μεγάλων δυνάμεων ἡγουμένους 
διατελεῖν, ἴδιον δὲ Σερτωρίῳ μὲν τὸ παρὰ πάντων τῶν 
συμμάχων δεδομένην ἔχειν διὰ τὸ ἀξίωμα τὴν ἀρχήν, 5 
Εὐμένει δὲ τὸ πολλῶν διαφερομένων περὶ τῆς ἡγεμο-- 
νίας πρὸς αὐτὸν ἐκ τῶν πράξεων λαμβάνειν τὸ πρω-- 
τεῖον᾽ καὶ τῷ μὲν ἄρχεσθαι βουλόμενοι δικαέως εἴς- 
ποντο, τῷ δὲ ἄρχειν μὴ δυνάμενοι πρὸς τὸ συμφέρον 
ὑπήκουον. Καὶ γὰρ ὁ μὲν Ἰβήρων καὶ “υσιτανῶν Ῥω--10 
μαῖος, ὃ δὲ Χερρονησίτης Μακεδόνων ἤρχεν, ὧν of μὲν 
ἔκπαλαι Ῥωμαίοις ἐδούλευον, of δὲ τότε πάντας ἀν- 
ϑρώπους ἐδουλοῦντο. Καὶ Σερτώριος μὲν ἀπὸ βουλῆς 
καὶ στρατηγίας ϑαυμαζξόμενος, Εὐμένης δὲ διὰ -τὴν 
γραμματείαν καταφρονούμενος ἐφ᾽ ἡγεμονίαν προῆλ-- Ἰό 
ϑεν. Οὐ μόνον τοένυν ἐλάττοσι πρὸς τὴν ἀρχὴν ἀφορ-- 
pats, ἀλλὰ καὶ μείζοσι πρὸς τὴν αὔξησιν ἐχρήσατο κω-- 
λύμασιν Εὐμένης. Καὶ γὰρ ἄντικρυς τοὺς ἐνισταμένους 
καὶ κρύφα τοὺς ἐπιβουλεύοντας εἶχε πολλούς. οὐχ ὥσ- 
περ τῷ ἑτέρῳ φανερῶς μὲν οὐδείς, λάϑρα δὲ ὕστερον 20 
καὶ ὀλίγοι τῶν συμμάχων ἐπανέστησαν. Διὸ τῷ μὲν ἦν 
πέρας τοῦ κινδυνεύειν τὸ νικᾶν τοὺς πολεμίους. τῷ δὲ 
ἐκ τοῦ νικᾶν ὁ κένδυνος ὑπὸ τῶν φϑονούντων. 

Il. Τὰ μὲν οὖν κατὰ τὴν στρατηγίαν ἐφάμιλλα καὶ 
παράλληλα᾽ τῷ δὲ ἄλλῳ τρόπῳ φιλοπόλεμος μὲν ὃ Ev-25 
μένης καὶ φιλόνεικος, ἡσυχίας δὲ καὶ πραότητος οἰκεῖος 
ὁ Σερτώριος. Ὁ μὲν γάρ, ἀσφαλῶς καὶ μετὰ τιμῆς 
βιοῦν ἐξὸν ἐκποδὼν γενομένῳ τοῖς πρώτοις, μαχόμενος 
καὶ κινδυνεύων διετέλεσε, τῷ δὲ οὐδὲν δεομένῳ πραγ- 
μάτων ὑπὲρ αὐτῆς τῆς τοῦ σώματος ἀσφαλείας πρὸς 80 
οὐκ ἐῶντας εἰρήνην ἄγειν ἦν ὁ πόλεμος. Εὐμένει μὲν 
γὰρ ̓ Αντέγονος ἐκστάντι τῶν ὑπὲρ τοῦ πρωτεύειν ἀγώ-- 
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νων ἡδέως ἂν ἐχρῆτο τὴν μετ᾽ αὐτὸν ἀγαπῶντι τάξιν, 
Σερτωρέῳ δὲ of περὶ Πομπήϊον οὐδὲ ξῇν ἀπραγμόνως 
ἐπέτρεπον. 40 τῷ μὲν ἑκοντὶ συνέβαινε πολεμεῖν ἐπ᾽ 
ἀρχῇ; τῷ δὲ ἀκουσίως ἄρχειν διὰ τὸ πολεμεῖσθαι. Di- 

5 AoxdAsuos μὲν οὖν ὁ τῆς ἀσφαλεέαρ τὴν πλεονεξίαν 
σροτιμῶν, πολεμικὸς δὲ ὁ τῷ πολέμῳ κτώμενος τὴν 
ἀσφάλειαν. Καὶ μὴν θανεῖν γε συνέβη τῷ μὲν ov προ- 
αἰσϑομένῳ,, τῷ δὲ καὶ προσδεχομένῳ τὴν τελευτήν, ὧν 
τὸ μὲν ἐπιδικδίας, φίλοις γὰρ ἐδόκει πιστεύειν, τὸ δὲ 

10 ἀσϑενείας, βουλόμενος γὰρ φυγεῖν συνελήφϑη. Καὶ 
τοῦ μὲν οὐ κατήσχυνε τὸν βίον ὁ ϑάνατος πάσχοντος 
ὑπὸ τῶν συμμάχων ἃ τῶν πολεμίων αὐτὸν οὐδεὶς ἐποέη-- 
σεν, 0 δὲ φεύγειν μὲν πρὸ αἰχμαλωσίας μὴ δυνηϑείς, 596 
iv. δὲ μετ᾽ αἰχμαλωσίαν; βουληϑείς, οὔτε ἐφυλάξατο 

15 χαλῶς τὴν τελευτὴν OUD ὑπέμεινεν, ἀλλὰ προσλιπα-- 
ρῶν καὶ δεόμενος τοῦ σώματος μόνου κρατεῖν δοκοῦντα 
τὸν πολέμιον καὶ τῆς ψυχῆς αὑτοῦ κύριον ἐποίησεν. 

ATHZIAAO Σ. 

I. *Agyldauos ὁ Ζευξιδάμου βασιλεύσας ἐπιφανῶς 
36 Δακεδαιμονίων κατέλιπεν υἱὸν ἐκ γυναικὸς εὐδοκίμου 
“αμπιδοῦς "Ayu, καὶ πολὺ νεώτερον ἐξ Evxmdtag τῆς 

Μελησιππέδα ϑυγατρὸς ̓ 4γησίλαον. Ἐπεὶ δὲ τῆς βασι. 
λείας Ἅγιδι προσηκούσης κατὰ τὸν νόμον ἐδιώτης ἐδό-- 
nev βιοτεύσειν δ᾽ Δγησίλαος. ἤχϑη τὴν λεγομένην ἀγω-- 

ὃ0 γὴν ἐν Δακεδαίμονι. σκληρὰν μὲν οὖσαν τῇ διοίτῃ καὶ 

πολύπονον 2 παιδεύουσαν δὲ τοὺς νέους ἄρχεσθαι. Ato 

καί φασιν ὑπὸ τοῦ Σιμωνίδου τὴν Σπάρτην προσηγο-- 
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φεῦσϑαι δαμασέίέμβροτον, ὡς μάλιστα διὰ τῶν ἐθῶν 
τοὺς πολέτας τοῖς νόμοις πευθηνίους καὶ χειροήϑεις 
ποιοῦσαν, ὥσπερ ἵππους εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς δαμαξομένους. 
Ταύτης ἀφίησιν ὁ νόμος τῆς ἀνάγκης τοὺς ἐπὶ βασιλείᾳ 
τρεφομένους παῖδας. ᾿4γησιλάφ δὲ καὶ τοῦτο ὑπῆρξεν 5 
ἔδιον, ἐλθεῖν ἐπὶ τὸ ἄρχδοιν μὴ ἀπαέδευτον ἄρχεσθαι. 
A καὶ πολὺ τῶν βασιλέων εὐαρμοστότατον αὑτὸν τοῖς 
ὑπηκόοις παρέσχε, τῷ φύσει ἡγεμονικῷ καὶ βασιλικῷ 
προσχτησάμενος ἀπὸ τῆς ἀγωγῆς τὸ δημοτικὸν καὶ φι-- 
λάνϑρωπον. 10 

Il. Ἐν δὲ ταῖς καλουμέναις ἀγέλαις τῶν συντρεφο-- 
μένων παίδων Δύσανδρον ἔσχεν ἐραστήν, ἐχπλαγέντα 
μάλιστα τῷ κοσμίῳ τῆς φύσεως αὐτοῦ. Φιλονεικότατος 
γὰρ ὧν καὶ ϑυμοειδέστατος ἐν τοῖς νέοις καὶ πάντα 
σρωτδύειν βουλόμενος͵ καὶ τὸ σφοδρὸν ἔχων καὶ gay- 16 
δαῖον ἄμαχον καὶ δυσεχβέαστον, εὐπειθείᾳ πάλιν αὖ 
mal πραότητι τοιοῦτος ἦν. οἷος φόβῳ μηδέν, αἰσχύνῃ 
δὲ πάντα ποιεῖν τὰ προσταττόμενα, καὶ τοῖς ψόγοις ἀλ-- 
γύνεσϑαι μᾶλλον ἢ τοὺς πόνους βαρύνεσθαι. Τὴν δὲ 
τοῦ σκέλους πήρωσιν ἥ τε ὥρα τοῦ σώματος ἀνθοῦντος 20 
ἐπέχρυπτε, καὶ τὸ ῥαδϑέως φέρειν καὶ ἱλαρῶς τὸ τοιοῦτο, 
παίζοντα καὶ σκώπτοντα πρῶτον ἑαυτόν, οὐ μικρὸν ἦν 
ἐπανόρϑωμα τοῦ πάϑους,. ἀλλὰ καὶ τὴν φιλοτιμίαν ἐκ-- 
δηλοτέραν ἐποίει, πρὸς μηδένα πόνον μηδὲ πρᾶξιν ἀπα-- 
γορεύοντος αὐτοῦ διὰ τὴν χωλότητα. Τῆς δὲ μορφῆς 25 
εἰκόνα μὲν οὐκ ἔχομεν (αὐτὸς γὰρ οὐκ ἠθέλησεν, ἀλλὰ 
καὶ ἀποϑνήσκων ἀπεῖπε μήτε πλαστὰν μήτε μιμηλάν 
τινα ποιήσασϑαι τοῦ σώματος εἰκόναλ λέγεται δὲ μικρός 
τὸ γενέσϑαι καὶ τὴν ὄψιν εὐκαταφρόνητος " ἡ δὲ ἰλαρό- 
της καὶ τὸ εὔϑυμον ἐν ἅπαντι καιρῷ καὶ παιγνιῶδες, 30 
αχϑεινὸν δὲ καὶ τραχὺ μηδέποτε μήτε φωνῇ μήτε ὄψει, 
τῶν καλῶν καὶ ὡραίων ἐρασμιώτερον αὐτὸν ἄχρι γή- 
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ems παρεῖχεν. Ὡς δὲ Θεόφραστος ἱστορεῖ, τὸν ᾿4ρχέ- 
δαμον ἐξημέωσαν of ἔφοροι γήμαντα γυναῖκα μικράν" 
.» Οὐ γὰρ βασιλεῖς ““ ἔφασαν ,, ἄμμιν, ἀλλὰ βασιλείδια 597 
γεννάσει."" 

Ill. Βασιλεύοντος δὲ "Ἄγιδος ἧκεν ᾿Αλκιβιάδης ἐκ 
Σικελίας φυγὰς εἰς Δακεδαίμονα᾽ καὶ χρόνον οὕπω πο- 
λὺν ἐν τῇ πόλει διάγων αἰτίαν ἔσχε τῇ γυναικὶ τοῦ βα- 
σιλέως Τιμαίᾳ συνεῖναι. Καὶ τὸ γεννηϑὲν ἐξ αὐτῆς 
παιδάριον οὐκ ἔφη γινώσκειν ὃ Ayic, ἀλλ᾽ ἐξ ̓ Αλκιβιά- 

10 δου γεγονέναι. Τοῦτο δὲ οὐ πάνυ δυσκόλως τὴν Τι-- 
μαίαν ἐνεγκεῖν φησι Δοῦρις, ἀλλὰ καὶ ψυϑυρίξουσαν. 
οἴκοι πρὸς tag εἰλωτέδας ᾿4λκιβιάδην τὸ παιδίον, οὐ 
“Δεωτυχέδην, καλεῖν" καὶ μέντοι καὶ τὸν ᾿4λκιβιάδην 
αὐτὸν οὐ πρὸς ὕβριν τῇ Tiwale φάναι πλησιάξειν, ἀλλὰ 

16 φιλοτιμούμενον βασιλεύεσθαι Σπαρτιάτας ὑπὸ τῶν ἐξ 
ἑαυτοῦ γεγονότων. Διὰ ταῦτα μὲν τῆς “ακεδαίμονος 
᾿Αλκιβιάδης ὑπεξῆλθε φοβηϑ εὶς τὸν Ay’ ὁ δὲ παῖς 
τὸν μὲν ἄλλον χρόνον ὕποπτος ἦν τῷ" Aydt καὶ γνη- 
σίου τιμὴν οὐκ εἶχε παρ᾽ αὐτῷ, νοσοῦντι δὲ προσπεσὼν 

40 καὶ δακρύων ἔπεισεν υἱὸν ἀποφῆναι πολλῶν ἐναντίον. 
Οὐ μὴν ἀλλὰ τελευτήσαντος τοῦ "Ἄγιδος ὁ Δύσανδρος͵ 
ἤδη κατανεναυμαχηκὼς ᾿4ϑηναίους καὶ μέγιστον ἐν 
Σπάρτῃ δυνάμενος͵ τὸν ᾿Αγησίλαον ἐπὶ τὴν βασιλείαν 
προῆγεν, ὡς οὐ προσήκουσαν ὄντι νόϑῳ τῷ Δεωτυ- 

96 χίδῃ. Πολλοὶ δὲ καὶ τῶν ἄλλων πολιτῶν τὴν ἀρετὴν 
τοῦ ᾿4γησιλάου καὶ τὸ συντετράφϑαι καὶ μετεσχηκέναι 
τῆς ἀγωγῆς ἐφιλοτιμοῦντο καὶ συνέπραττον αὐτῷ προ-- 
ϑύμως. Ἦν δὲ Διοπείϑης ἀνὴρ χρησμολόγός ἐν Σπάρτῃ 
μαντειῶν τε παλαιῶν ὑπόπλεως καὶ δοκῶν περὶ τὰ 

80 Bata σοφὸς εἶναι καὶ περιττός. Οὗτος οὐκ ἔφη ϑεμιτὸν 
εἶναι χωλὸν γενέσθαι τῆς Δακεδαίμονος βασιλέα καὶ 
χρησμὸν ἐν τῇ δίκῃ τοιοῦτον ἀνεγένωσκε" 
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Φράξεο δὴ. Σπάρτη, xalxse μεγάλαυχος ἐοῦφα, 
μὴ σέϑεν ἀρτέποδος βλάστῃ χωλὴ βασιλείᾳ" 
δηφὸν γὰρ νοῦσοί σε κατασχήσουσεν ἄξλπυοι 
φϑισιβρότου t ἐπὶ κῦμα κυλινδόμενον πολέμοιο. 

Πρὸς ταῦτα Δύσανδρος ἔλεγεν, ws, et πάνυ φοβοῖντο ὁ 
τὸν χρησμὸν οἵ Σπαρτιᾶται, φυλαντέον wort; sin τὸν 
“δωτυχίδην᾽ οὐ pag, εἰ προσπταύσας tig τὸν πάδα Ba- 
σιλεύοι, τῷ ϑεῷ διαφέρευν, ὧλλ᾽ εἰ μὴ γνήσιος ὧν μηδὲ 
Ἡρακλείδης, νοῦτο σὴν χωλὴν εἶναι βασιλείαν. Ὁ δὲ 
‘Ayyoliaes ἔφη "αὶ τὸν Ποσειδῷᾷ καταμωρτυρεῖν τοῦ 10 
“εωτυχίδου τὴν νοϑείαν ἐκβαλόντα σεισμῷ τοῦ ϑαλά- 
ev τὸν ‘Aye’ ἀπ᾽ ἐμείνου δὲ πλέον ἢ δόμα μηνῶν 
διελθόντων γενέσϑαι τὸν Αεωνυχέδην. 

IV. Οὕτω δὲ καὶ διὰ ταῦτα βασιλεὺρ ἀποδειχϑεὶς 
δ᾿ 4γησίλαος evdds εἶχε καὶ na χρήματα τοῦ Andog,es 15, 
νόϑον ἀπελάσαρ τὸν Δεωνυχίδην. Ὁρῶν 03 τοὺς ἀπὸ 
unroos olxelovg ἐπιεικεῖς μὲν ὄντας, ἐσχνρῶς δὲ τὐϑνο-- 
μένους, andverwer αὐτοῖς τὰ ἡμίσεα rir χφημάτων, οὅ- 
μοίαν δαυτῷ καὶ δόξαν ἀντὶ φϑόνου καὶ δυσμενεέας ἐπὶ 
τῇ ̓πληρονομέᾳ κατασκευαζόμενος. Ὃ δέ φησὶν ὃ ξενο-- 30 
Pov, ὅτι πᾶντα τῇ πατρίδι πευϑόμενος ἴσχυε πλεῖστον, 
ὥστε ποιεῖν ὃ βούλοιτο, τοιοῦτόν ἐστι. Τῶν ἐφόρων ἦ ἣν 
τότε καὶ τῶν γερόντων τὸ μέγιστον ἐν τῇ πολιτείᾳ πρό» 
τος. ὧν of μὲν ἐνιαυτὸν ἄρχουσι μόνον, of δὲ γέροντες 
διὰ βίου ταύτην ἔχουσι τὴν τιμήν ἐπὶ vO μὴ πάντα τοῖς 25 
βασιλεῦσιν ἐξεῖναι συνταχϑέντες, ὡς ἐν τοῖς mel Av- 
κούργου γέγραπται. dw καὶ πατρικήν τινα πρὸς αὖ- 
τοὺς ἀπὸ τοῦ παλαιοῦ διετέλουν εὐϑὺς of βασιλεῖς φι- 
λονεικίαν καὶ διαφορὰν παραλαμβάνοντες. Ὁ δὲ 4γη- 
σέλαος ἐπὶ τὴν ἐναντίαν ὁδὸν ἦλϑε, καὶ τὸ πολεμεῖν 30 
καὶ τὸ προσκρούειν αὐτοῖς ἐάσας ἐθεράπευε, πάσης μὲν 
ax’ ἐκείνων πράξεως ἀρχόμενος, εἰ δὲ γὼ ϑᾶττον 

PLUT. vit. III. 
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ἢ βάδην ἐπειγόμενος, ὁσάκις δὲ τύχοι καϑήμενος ἐν τῷ 
βασιλικῷ ϑώκῳ καὶ χρηματίξων͵ ἐπιοῦσι τοῖς ἐφόροις 
ὑπεξανίστατο, τῶν δ᾽ εἰς τὴν γερουσίαν ἀεὶ καταταττο-- 508 
μένων ἑκάστῳ χλαῖναν ἔπεμπε καὶ βοῦν ἀριστεῖον. Ἐκ 

50% τούτων τιμᾶν δοκῶν καὶ μεγαλύνειν τὸ ἀξίωμα τῆς 
ἐκείνων ἀρχῆς ἐλάνθανεν αὔξων τὴν ἑαυτοῦ δύναμιν 
καὶ τῇ βασιλείᾳ προστιϑέμενος μέγεϑος ἐκ τῆς πρὸς 
αὐτὸν εὐνοίας συγχωρούμενον. 

V. Ἐν δὲ ταῖς πρὸς τοὺς ἄλλους πολέτας ὁμιλέαις 

10 ἐχϑρὸς ἦν ἀμεμπτότερος ἢ φίλος. Τοὺς μὲν γὰρ ἐχϑροὺς 
ἀδίκως οὐκ ἔβλαπτε, τοῖς δὲ φίλοις καὶ τὰ μὴ δίκαια 
συνέπραττε. Καὶ τοὺς μὲν ἐχϑροὺς ἠσχύνετο μὴ τιμᾷν 
κατορϑοῦντας, τοὺς δὲ φίλους οὐχ ἐδύνατο ψέγειν 
ἁμαρτάνοντας, ἀλλὰ καὶ βοηϑῶν ἠγάλλετο καὶ συνεξα-- 

,.16 μαρτάνων αὐτοῖς οὐδὲν γὰρ ᾧετο τῶν φιλικῶν ὑπουρ-- 
γημάτων αἰσχρὸν εἶναι. Τοῖς δ᾽ αὖ διαφόροις πταίσασι 
πρῶτος συναχϑόμενος καὶ δεηϑεῖσι συμπράττων προ-- 
ϑύμως ἐδημαγώγει καὶ προσήγετο πάντας. Ὁρῶντες 
οὖν of ἔφοροι ταῦτα καὶ φοβούμενοι τὴν δύναμιν ἐξη-- 

20 μέωσαν αὐτόν͵ αἰτίαν ὑπειπόντες., ὅτι τοὺς κοινοὺς πο-- 
λίτας ἰδίους κτᾶται. Καϑάπερ γὰρ of φυσικοὶ τὸ νεῖκος 
οἴονται καὶ τὴν ἔριν, εἰ τῶν ὅλων ἐξαιρεϑείη. στῆναι 
μὲν ἂν τὰ οὐράνια. παύσασϑαι δὲ πάντων τὴν γένεσιν 
καὶ κένησιν ὑπὸ τῆς πρὸς πάντα πάντων ἁρμονίας, OV- 

25 tag ἔοικεν ὁ Μακωνικὸς νομοϑέτης ὑπέκκαυμα τῆς ἀρε-- 
τῆς ἐμβαλεῖν εἰς τὴν πολιτείαν τὸ φιλότιμον καὶ φιλό-- 
νεικον͵ ἀεί τινὰ τοῖς ἀγαϑοῖς διαφορὰν καὶ ἅμιλλαν 
εἶναι πρὸς ἀλλήλους βουλόμενος, τὴν δὲ ἀνθυπείκου-- 
σαν τῷ ἀνελέγκτῳ χάριν ἀργὴν καὶ ἀναγώνιστον οὖσαν 

80 οὐκ ὀρθῶς ὁμόνοιαν λέγεσϑαι. Τοῦτο δὲ ἀμέλει συνεω-- 
ῥακέναι καὶ τὸν Ὅμηρον οἴονταί τινες" οὐ γὰρ ἂν τὸν 
᾿Δγαμέμνονα ποιῆσαι χαίροντα τοῦ Ὀδυσσέως καὶ τοῦ 
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᾿Δ4χιλλέως εἰς λοιδορίαν προαχϑέντων ἐκπάγλοις ἐπέ- 
ecouv, εἰ μὴ μέγα τοῖς κοινοῖς ἀγαϑὸν ἐνόμιξεν εἶναι 
τὸν πρὸς ἀλλήλους ξῆλον καὶ τὴν διαφορὰν τῶν ἀρίστων. 
Ταῦτα μὲν οὖν οὐκ ἂν οὕτως τις ἁπλῶς συγχωρήσειεν" 
αἱ γὰρ ὑπερβολαὶ τῶν φιλονεικιῶν χαλεπαὶ ταῖς πόλεσι § 
καὶ μεγάλους κινδύνους ἔχουσι. 

VI. Τοῦ δὲ ᾿4γησιλάου τὴν βασιλείαν νεωστὶ πα-- 
ρειληφότος ἀπήγγελλόν τινες ἐξ ᾿Ασίας ἥκοντες. ὡς ὃ 
Περσῶν βασιλεὺς παρασκευάξοιτο μεγάλῳ στόλῳ Aans- 
δαιμονέους ἐκβαλεῖν τῆς ϑαλάσσης. Ὁ δὲ ύσανδρος 10 
ἐπιθυμῶν αὖϑις εἰς ᾿4σίαν ἀποσταλῆναι καὶ βοηθῆσαι 
τοῖς φίλοις. οὖς αὐτὸς μὲν ἄρχοντας καὶ κυρίους τῶν 
πόλεων ἀπέλιπε. κακῶς δὲ χρώμενοι καὶ βιαίως τοῖς 
πράγμασιν ἐξέπιπτον ὑπὸ τῶν πολιτῶν καὶ ἀπέθνησκον, 
ἀνέπεισε τὸν ᾿4γησίλαον ἐπιϑέσϑαι τῇ στρατείᾳ καὶ προ-- 1ῦ 
πολεμῆσαι τῆς Ἑλλάδος, ἀπωτάτω διαβάντα καὶ φϑά- 
σαντα τὴν τοῦ βαρβάρου παρασκενήν. “ἅμα δὲ τοῖς ἐν 
᾿Δσίᾳ φίλοις ἐπέστελλε πέμπειν εἰς Aaxedatuova καὶ 
στρατηγὸν ᾿Αγησίλαον αἰτεῖσϑαι. Παρελθὼν οὖν εἰς τὸ 
πλῆϑος ᾿4γησίλαος ἀνεδέξατο τὸν πόλεμον, εἰ δοῖεν αὐὖ-- 90 
τῷ τριάκοντα μὲν ἡγεμόνας καὶ συμβούλους Σπαρτιά- 
τας, νεοδαμώδεις δὲ λογάδας δισχιλίους, τὴν δὲ συμμα-- 
χικὴν εἰς ἑξακισχιλίους δύναμιν. Συμπράττοντος δὲ τοῦ 
Avodvdgov πάντα προϑύμως ἐψηφίσαντο, καὶ τὸν ᾽4γη- 
σίλαον ἐξέπεμπον ἔχοντα τοὺς τριάκοντα Σπαρτιάτας, % 
ὧν ὃ Λύσανδρος ἦν εὐθὺς πρῶτος, οὐ διὰ τὴν ἑαυτοῦ 
δόξαν καὶ δύναμιν μόνον, ἀλλὰ καὶ διὰ τὴν ̓ 4γησιλάου 
φιλίαν, ᾧ μεῖξον ἐδόκει τῆς βασιλείας ἀγαϑὸν διαπε- 
πρᾶχϑαι τὴν στρατηγίαν ἐκείνην. ᾿4ϑροιξομένης δὲ τῆς 
δυνάμεως εἰς Γεραιστὸν, αὐτὸς εἰς Αὐλέδα κατελθὼν 30 
μετὰ τῶν φίλων καὶ νυκτερεύσας ἔδοξε κατὰ τοὺς ὕπνους 
εἰπεῖν τινα πρὸς αὐτόν ,,2 βασιλεῦ Λακεδαιμονίων, ὅτι 

10» 
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μὲν οὐδεὶς τῆς Ἑλλώδος ὁμοῦ συμπάσης ἀπεδείχθη στρα--500 
ταγὸς ἢ πρότεφον ᾿γαμέμψων καὶ σὺ νῦν usr ἐκεῖνον, 
éwvosic δήπουθεν ἐπεὶ δὲ τῶν μὲν αὐτῶν ἄρχειᾳ ἐρκεί- 
wear, τοῖς δὲ αὐτοῖς πολεμεῖς, ἀπὰ δὲ τῶν αὐτῶν κόπρον 

5 ὁρμᾶς ἐπὶ τὸν πόλεμοιι, οὐκός dou καὶ ϑῦσαί ce τῇ θεῷ 
ϑυσίαν ἣν ἐκεῖνος ἐνταῦϑα ϑύααρ ἐξέπλευσεν." “ἅμα 
δέ πως ὑπῆλϑε τὸν ᾿Δγησέλαον ὁ τῆς κόρης σφαγιασμός, 
ἣν ὁ πατὴρ ἔαφαξε πεισϑ εὶς τοῖς μάντεσιν. Οὐ μὴν δι8- 
πάραξεν αὐτόν, ἀλλ ἀναστὰς καὶ διηγησάμενος τοῖς φί- 

Ι02οες τὰ φανέντα τὴν μὲν ϑεὰν ἔφα) κιμήδσειν οἷς εἰκός 
ἐστι καύφειν ϑεὸν οὖσαν, οὐ μωμήσεαϑαι δὲ τὴν ἀμαθϑέαν 
ποῦ τότε σερατηψοῦ. Καὶ καταστόψαρ ἔλαφον ἐκέλευσεν 
ἀπάρξωσθαι Coy ἑαυτοῦ μάνειι, οὐχ ὥσπερ eta Der καῦτο 
ποιεῖν ὁ Vo τῶν Βοιωτῶν τεταγμένος. ἀκούσαντες οὖν 

16 οἵ βοιωτάρχαι πρὸς ὀργὴν κινηϑέντος ἔπεμψαν ὑπηρέ- 
τας, ἀπαγοφεύουτες τῷ γησιλίῳ μὴ ϑύειν mage rows 

ψόμους sab τὰ πάτρνει ̓Βοιωτῶν. Οἱ δὲ καὶ ταῦτα ἀπήγ- 
γειλαν καὶ τὰ μηρία διέρριψαν ἀπὸ τοῦ βωμοῦ. Χαλε-- 
πῶς οὖν ἔχων ὁ ̓Αγησίλαος ἀπέπλει, σοῖς τε Θηβαέοος 

50 διωργισμένος καὶ γεγονὼς δύσελπις διὰ τὸν οὐωνόν, ὡς 
ἀτελῶν αὐτῷ τῶν πράξεων γενησομένων val τῶρς στραι-- 
τείας ἐπὶ τὸ προσῆχον οὐκ ἀφιξομένης. 

VH. Ἐπεὶ δὲ ἧκεν εἰς Ἔφεσον. εὐϑὺς ἀξίωμα μέγα 
καὶ δύναμις ἦν ἐπαχϑὴς καὶ βωροῖα περὶ τὸν “ύσανδρον, 

οδὔχλου φοιτῶντος ἐπὶ τὰς ϑύρας ἑκάστατε καὶ πάντων 
παρακολουϑούντων καὶ ϑεραπευόντων ἐχεῦνον, ὡς ὄνο- 
μα μὲν καὶ σχῆμα τῆς στρατηγέας τὸν ᾿4γησίλαον ὄντα 
διὰ τὸν νόμον, ἔργῳ δὲ κύριον ἁπάντων καὶ δυνάμενον 
καὶ πράττοντα πάντα τὸν ύσανδρον. Οὐδεὶς γὰρ δει-- 

ϑονότερος οὐδὲ φοβερώτερος ἐκείνου τῶν εἰς τὴν σέων 
ἀποσταλέντων ἐγένετο συρατηγῶν, οὐδὲ μείζονα τοὺς 
φίλους ἀνὴρ ἄλλος εὐεργέτησεν οὐδὲ κακὰ τηλικαῦτα 
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τοὺς ἐχϑροὺς ἐποίησεν. Ὧν ket προσφάτων ὄντων of 
ἄνθφοοι μνημονϑύοντεβ, ἄλλως δὲ τὸν μὲν Aynothaow 
ἀφελῆ xed λιτὸν ἐν τοῖς δμελέδιρ καὶ δημροτικὺν ὁ δρῶντερ, 
ἐκείνῳ δὲ τὴν αὐτὴν ὁμοίως σφοδρότητα καὶ τραχύτητα 
καὶ βραχυλογίαν παροῦσαν, ὑπόπιπεον αὐτῷ παντάχασι 6 
καὶ μόνῳ προσεῖχον. Ἐκ δὲ τούτου πρῶτον μὸν οὗ λοιποὶ 
Φικαρτιᾶται χαλεπῶς ἔφερον ὑπηρέται “υσάνδρου μᾶδ- 
λὸν ἢ σύμβουλοι βασιλέως ὄντες" ἔχεινα δ᾽ αὐτὸς ὁ 
"Aynatinos, εἰ καὶ μὴ φϑονερὸρ ἦν μηδὲ ἤχθετο τοῖς τι-- 
poptvess, ἀλλὰ φιλόνιμος ὧν σφόδφα καὶ φιλόσεικος 10 
ἐφοβεῖτο, wh, κἂν ἐρέγκωσέ τι λαμπρὸν al πράξεις, 
τοῦτο Δυσάνδρου γένηται διὰ τὴν δόξαν. Οὕτως οὖν 
ἐποϑέει" πρῶτον ἀντέχρουε ταῖς συμβουλέαες αὐτοῦ͵, καὶ 
πρὸς ἃς ἐκεῖνος ἐσπουδάκει μάλεστα πράξεις, ἐῶν χαέρδιν 
καὶ παραμδλῶν ἕτερα πρὸ ἐκείνων ἔπφαττεν " ἔπειτα τῶν 16 
ἐννυυγχανόννων καὶ δοομένων ots αἴσθοιτο Avedwiom 
πάλιστα πεκοιϑόνας ἀπράχτους ἀπέπεμπε" καὶ περὶ τὰς 
πρέσεις ὁμοίως οἷς ἐκεῖνος ἐπηρδάξοι, τούτους ἔδϑι πλέον 
ἔχοντας ἀπελϑεῖν, καὶ τοὐναντίον ovs φανερὸς γένοιτο 
φπροϑυμούμκονος ὠφελεῖν χαλεπὸν ἦν μὴ καὶ ξημεωθϑῆναε. 20 

Γινομένων δὲ τούτων οὐ κατὰ τύχην. ἀλλ οἷον ἐκ πα- 
ρασκευῆς καὶ ὁμαλῶς, αἰσϑόμενος τὴν αἰτέαν ὃ “ὐσαν- 
Geos οὔκ ἀκεκρύπτετο πρὸς τοὺς φέλους, ἀλλ᾿ ἔλεγεν, 
ὡς δί αὐτὸν ἀτιμάξουντο, καὶ παρεκάλει ϑεφοωπεύειν ἰόν-- 
τας τὸν βασιλέα καὶ τοὺς μᾶλλον αὐτοῦ δυναμένους. 35 

VHI. Ὡς οὖν ταῦτα πράττειν wed λέγειν ἐδύχει 
φϑύνον ἐκείνῳ μηχανώμενος, ἔτι μᾶλλον αὐτοῦ καϑά- 
φασθαι βουλόμονος ᾿Αγησίλαος ἀπέδειξε κρεοϑαότην καὶ 
προσεῖπεν. ὧν λέγεται, πολλῶν ἀκουόντων" ΟΝ ν οὖν 
Degansvirmsay οὗτοι ἀπιόντες τὸν ἐμὸν xosodateny.” 30 
᾿ἀχϑόμενος οὖν ὁ ύδανδρος λέγει πρὸς αὐτόν᾽ “teen 

600 fon σαφῶς, ᾿4γησίλαε, φίλους chatroby. Hide ἔφη 
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οτοὺς ἐμοῦ μεῖζον δύνασθαι βουλομένους.“ Kal ὁ Av- 
σανδρος .»41λλ: ἴσως“ ἔφη «ταῦτα σοὶ λέλεκται βέλτιον 
ἢ ἐμοὶ πέπρακται. Δὸς δέ μοι τινὰ τάξιν καὶ χώραν, 
ἔνϑα μὴ λυπῶν ἔσομαί cor χρήσιμος.“ Ἐκ τούτου πέμ-- 

ὅ πεται μὲν ἐφ᾽ Ἑλλήσποντον, καὶ Σαιϑριδάτην, ἄνδρα 
Πέρσην, ἀπὸ τῆς Φαρναβάξου χώρας μετὰ χρημάτων 
συχνῶν καὶ διακοσίων ἱππέων ἤγαγε πρὸς τὸν Aynol— 
λαον, οὐκ ἔληγε δὲ τῆς ὀργῆς. ἀλλὰ βαρέως φέρων ἤδη 
τὸν λοιπὸν χρόνον ἐβούλευεν, ὅπως τῶν δυεῖν οἴκων 

Ιοτὴν βασιλείαν ἀφελόμενος εἰς μέσον ἅπασιν ἀποδοίη 
Σπαρτιάταις. Καὶ ἐδόκει μεγάλην ἂν ἀπεργάσασϑαι 
κένησιν ἐκ ταύτης τῆς διαφορᾶς, εἰ μὴ πρότερον ἐτελεύ-- 
τησεὲν εἰς Βοιωτίαν στρατεύσας. Οὕτως al φιλότιμοι 
φύσεις ἐν ταῖς πολιτείαις τὸ ἄγαν μὴ φυλαξάμεναι τοῦ 

160 ἀγαϑοῦ μεῖξον τὸ κακὸν ἔχουσι. Καὶ γὰρ εἰ Avoavdgos 
ἦν φορτικός, ὥσπερ ἦν, ὑπερβάλλων τῇ φιλοτιμίᾳ τὸν 
καιρόν. οὐκ ἠγνόει δήπουϑεν ᾿4γησίλαος ἑτέραν ἀμεμ-- 
πτοτέραν ἐπανόρϑωσιν οὖσαν ἀνδρὸς ἐνδόξου καὶ φειλο-- 
τίμου πλημμελοῦντος. "AAA ἔοικε ταὐτῷ πάϑει μήτε 

20 ἐκεῖνος ἄρχοντος ἐξουσίαν γνῶναι μήτε οὗτος ἄγνοιαν 
ἐνεγκεῖν συνήϑους. 

ΙΧ. Ἐπεὶ δὲ Τισαφέρνης ἐν ἀρχῇ μὲν φοβηϑεὶς τὸν 
"Aynotiaoy ἐποιήσατο σπονδάς, ὡς τὰς πόλεις αὐτῷ τὰς 
Ἑλληνέδας ἀφήσοντος αὐτονόμους βασιλέως, ὕστερον δὲ 

96 πεισϑεὶς ἔχειν δύναμιν ἱκανὴν ἐξήνεγκε τὸν πόλεμον, 
ἄσμενος ὁ ̓ Αγησίλαος ἐδέξατο. Προσδοκία γὰρ ἦν με-- 
γάλη τῆς στρατείας" καὶ δεινὸν ἡγεῖτο τοὺς μὲν σὺν 
Ἐενοφῶντι μυρίους ἥκειν ἐπὶ ϑάλατταν, ὁσάκις ἐβου-- 
λήϑησαν αὐτοὶ τοσαυτάκις βασιλέα νενικηκότας, αὐτοῦ 

80 δὲ Δακεδαιμονίων ἄρχοντος ἡγουμένων γῆς καὶ ϑαλάσ-- 
ons μηδὲν ἔργον ἄξιον μνήμης φανῆναι πρὸς τοὺς ἜΔλ-- 
ληνας. Εὐϑὺς οὖν ἀμυνόμενος ἀπάτῃ δικαίᾳ τὴν Τι- 
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σαφέρνους ἐπιορκίαν ἐπέδειξεν ὡς ἐπὶ Καρίαν προάξων. 
Ἐκεῖ δὲ τὴν δύναμιν τοῦ βαρβάρου συναϑροίσαντος 
ἄρας εἰς Φρυγέαν ἐνέβαλε. Καὶ πόλεις μὲν εἶλε συχνὰς 
καὶ χρημάτων ἀφϑόνων ἐκυρίευσεν, ἐπιδεικνύμενος τοῖς 
φίλοις, ὅτι τὸ μὲν σπεισάμενον ἀδικεῖν τῶν ϑεῶν ἔστι § 
καταφρονεῖν. ἐν δὲ τῷ παραλογίξεσϑαι τοὺς πολεμέους 
οὐ μόνον τὸ δίκαιον, ἀλλὰ καὶ δόξα πολλὴ καὶ τὸ ped 
ἡδονῆς κερδαίνειν ἔνεστι. Τοῖς δὲ ἱππεῦσιν ἐλαττωϑ εὶς 
καὶ τῶν ἱερῶν ἀλόβων φανέντων ἀναχωρήσας εἰς Ἔφε- 
σον ἱππικὸν συνῆγε, τοῖς εὐπόροις προειπών, εἰ μὴ Bov-10 
λονται στρατεύεσϑαι, παρασχεῖν ἕκαστον ἵππον ἀνϑ' 
ἑαυτοῦ καὶ ἄνδρα. Πολλοὶ δ᾽ ἦσαν οὗτοι, καὶ συνέβαινε 
τῷ ̓ Αγησιλάῳ ταχὺ πολλοὺς καὶ πολεμικοὺς ἔχειν ἱππεῖς 
ἀντὶ δειλῶν ὁπλιτῶν. [Ἐμισϑοῦντο γὰρ of μὴ βουλό- 
μενον στρατεύεσθαι τοὺς βουλομένους στρατεύεσθαι, οἵ 16 
ὃὲ μὴ βουλόμενοι ἱππεύειν τοὺς βουλομένους ἱππεύειν.) 
Καὶ γὰρ τὸν ᾿Δγαμέμνονα ποιῆσαι καλῶς, ὅτι ϑήλειαν 
ἵππον ἀγαϑὴν λαβὼν κακὸν ἄνδρα καὶ πλούσιον ἀπήλ-- 
λαξε τῆς στρατείας. Ἐπεὶ δὲ κελεύσαντος αὐτοῦ τοὺς 
αἰχμαλώτους ἀποδύοντες ἐπίπρασκον of λαφυροπῶώλαι,20 
καὶ τῆς μὲν ἐσθῆτος ἦσαν ὠνηταὶ πολλοί, τῶν δὲ σωμά- 
tov λευκῶν καὶ ἁπαλῶν παντάπασι διὰ τὰς σκιατρα- 
φίας γυμνουμένων κατεγέλων ὡς ἀχρήστων καὶ μηδενὸς 
ἀξίων, ἐπιστὰς ὁ ̓ 4γησίλαος ..Οὗτοι uty εἶπεν ols μά- 
χεσϑε, ταῦτα δὲ ὑπὲρ ὧν μάχεσϑε."“ 25 

X. Καιροῦ δὲ ὄντος αὖϑις ἐμβαλεῖν εἰς τὴν πολε-- 
μέαν προεῖπεν εἰς Avdlay ἀπάξειν, οὐκέτι ψευδόμενος 
ἐνταῦϑα τὸν Τισαφέρνην ἀλλ᾽ ἐκεῖνος ἑαυτὸν ἐξηπά- 
τησε, διὰ τὴν ἔμπροσϑεν ἀπάτην ἀπιστῶν τῷ ̓ Αγησιλάῳ 

601 καὶ νῦν γοῦν αὐτὸν ἄψεσϑαι τῆς Καρίας νομίξων οὔσης 80 
δυσέίππου πολὺ τῷ ἱππικῷ λειπόμενον. Ἐπεὶ δέ, ὡς 
προεῖπεν, ὁ ̓ 4γησίλαος ἧκεν εἰς τὸ περὶ Σάρδεις πεδέον, 
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ἠναγκάξετο κατὰ σπουδὴν éxstOsv av βοηϑεὲν ὁ Tite 
φέρνη" acect τῇ ἵππῳ διδξελαύνων διέφθειρε πολλοὺς 
τῶν ἀτάκτως τὸ πεδίον πορθούντων. Ἐννοήσας οὖν ὁ 
᾿Ἵγησίλαος. ὅτε τοῖς πολεμόοις οὕπω waste, τὸ πεζόν, 

αὐνῷ δὺ τῆς δυνάμεως οὐδὲν ἄπεστιν, ἔσπευσε διαγω-- 
νέσασθκαι. Καὶ τοῖς μὲν innevory ἀναμέξας τὸ πελεαστε- 
κὸν ἐλαύνειν ἐκόλευσον ag τάχιστα καὶ προσβάλλειν τοῖς 
dvavitorg, αὐνὸς δὲ εὐθὺς τοὺς ὁπλέτας ἐπῆγε. Γενο- 
μένην δὲ τροχῆς τῶν βαρβάρων ἐπαπολουθήσαντες οἵ 

10 Ἕλληνες ἔλαβον τὸ στρατόπεδον καὶ πολλοὺς ἀνεῖλον. 
Ἐκ ταύτης τῆς μάχης οὐ μόνον ὑπῆρξεν αὐτοῖς ἄγειν 
nat φόροιν ἀδεῶς τὴν βωσιλέως χαύραν. ἀλλὰ παὶ δέκην 
ἐπιδεῖν Τισαφέρψην διδόντα, μοχϑησὸν ἄνδρα καὶ τῷ 
γένει τῶν Ἑλλήνων ἐσεεχθόέσσιτον. Ἔπεμψε γὰρ εὐθέως 

186 βασιδεὸς Τιθραύσεη ἐπὶ αὐτόν. ὃς ἐπείνου μὲν τὴν 
ε“δῳφαλὴν ἀπέτεμε, tov δὲ ᾿“γησέλαυν ἠξέον διαλυσάμενον 
ἀποκλεῖν οὕκαδε, vet χρήμανα διδοὺς αὐτῷ πφοσέσεμψεν. 
Ὁ 83 τῆς μὲν εἰρήνης ἔφη τὴν πόλεν elven πυρέαν, αὐτὸς 
δὲ πλουτίζων τοὺς στρατιώτας ἥδεσθαι μᾶλλον ἢ πλου- 

«τῶν avers” παὶ ἄλλως γε μέντοι νομίξειν “λληφαρ κα- 
λὸν οὐ δῶρα λαμβάφειν, ἀλλὰ λάφυρα παρὰ τῶν πολε- 
μύων. “Ouws δὲ τῷ Τυιθφαύστῃ χαρίξεσθιι βουλόμενος, 

"ὅτι vow κουνὸν ςϑρὸν Μλλήνων ἐτοτιμώρηεν Τισαφέρ-- 
νην, ἀπήγαρὲν sig Dewplav τὸ σεράτευμε, λαβὼν ἐφό- 

5δδιον παρ᾽ αὐτοῦ τριάχοντα τάλαντα. Καὶ κωδὶ ὁδὸν ὧν 
σκυτάλην δἔχεεκε πωρὰ τῶν οὔκοι τελῶν κεδεύουσαν 
αὐτὸν ἄρχειν Ket καὶ τοῦ ναυτικοῦ. Τοῦτο μόνῳ πόν-- 
τῶν ὑπῆρξεν Apnochiea. Καὶ μέψιδεος μὲν ἦν ὁμοῖν- 
pouwéras καὶ τῶν rove Cerrar ἐπυφανέστατος. ὡς δὅ- 

80ρηπέ ποῦ καὶ Θεόπομπος, ἑκυτῷ ye μὴν ἐδέδοσ δ eee- 
τὴν φρονεῖν μεῖξον ἢ Sea τὴν ἡγεμονίαν. Fors δὲ τοῦ 
vaevrixod καναστήϑας ἄρχοντὰ Πείσανδρον ἁμαρτεῖν 
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ἔδοξεν, ὅτι πρεσβυτέφων καὶ φρονειμωτέρων παρόντων 
οὐ σκεψάμενος τὸ τῆς πατρύδορ. ἀλλὰ τὴν οὐχοιότητα 
τιμῶν καὶ τῇ γυναιπὶ χαφιξόμενος, ἧς ἀδελφὸς ἦν ὁ 
Tletoavdgog, ἐκεένῳ παρέδωκε τὴν ναυαρχίαν. 

XI. Avrdg δὲ τὸν στρατὸν καταστήσας εἰς τὴν ὑπὸ δ 

Φαρναβάζῳ τεταγμένην χάραν οὐ μόνον ἐν ἀφϑόνοις 
διῆγε πᾶσεν, ἀλλὰ καὶ χρήματα συνῆγε πολλά καὶ 
προελθὼν ἄχρι Παφλαγονέας προσηγάγετο τὸν βασιλέα 
τῶν Παφλαγόνων Κότυν͵ ἐπυϑυμήσαντα τῆς φιλέας αὐ-- 
τοῦ δι᾽ ἀρετὴν καὶ πέστιν. Ὁ δὲ Σπιϑγιδάτης, ὡς ἀπο- 10 
στὰρ τοῦ Φαρναβάζου τὸ πρῶτον ἦλθε πρὸς τὸν ᾿4γησί- 
Aaov, ἀεὶ συναπεδήμει καὶ συνεστράτευεν αὐτῷ, κάλ- 
Mater υἱὸν μὲν ἔχων MeyaBaryy, ov παιδὸς ὄντος ἤρα 
σφοδρῶς ᾿ἐγησίλαορ, καλὴν δὲ καὶ ϑυγατέρω παρθένον 
ἐν ἡλικέᾳ γάμου. Ταύτην ἔπεισε γῆμαι τὸν Korey 615 
"Ayn tsinos’ καὶ λαβὼν παρ᾽ αὐτοῦ χιλώυς ἱππεῖς καὶ 
δισχιλέοος πελταστὰς αὖϑις ἀνεχώρησεν slg ὥρυγέαν 
ποὺ κεαροφῦς ἀἐποίοι τὴν Φαρναβάζου χώρων οὐχ ὑπομένον-- 
og οὐδὲ πιδτούοντος τοῖρ ἐρύμασιν, ἀλλὰ ἔχων ἀεὶ τὰ 
πλεῖστα σὺν ἑευτῷ τῶν τιμίων καὶ ἀγαπητῶν ἐξεχώρει 20 

- καὶ ὑπέφευγεν ἄλλοτε ἀλλαχόσε τῆς χώρας μεϑεδρυόμε- 
νοβυ μέχρι σὺ παραφολάξας αὐτὸν ὁ Σιπιϑριδάτης καὶ 
παφαλαβὼν Ἡρισπέδαι τὸν Σπαρτιάτην ἔλαβε τὸ orga 
τόπεδον καὶ τῶν χρημάτων ἁπάντων ἐχράτησεν. Ἔνϑα 
δὴ πικρὸς ὧν ὁ Ἡριππέδας ἐξεταστὴς τῶν πκλαπέντων “5 
καὶ τοὺς βαρβάρους avayxafeay ἀπονέθεσθωι καὶ πάντα 
ἐφορῶν καὶ διοφουνώμενος χαρώξυνε τὸν Σπιθριδάτην, 
were ἀπελθεῖν εὐθὼς εἰς Σάρδεις μετὰ τῶν Παφλαγό- 

θθῶνων. Τοῦτο λέγεται τῷ ᾿ἀγησολέῳ γενέσθαι πάντων 
ἀνιαφότανον. “Hy Servo μὲν γὰφ ἄνδρα γενναῖον ἀποβε- 30 
βληκὼς τὸν Σικιϑριδάτην καὶ σὺν αὐτῷ δύναμιν οὐκ 
ὀλέγην, ἠσχύνετο δὲ τῇ διαβολῇ τῆς μικρολογίας καὶ 
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ἀνελευϑερέας, ἧς οὐ μόνον αὑτόν, ἀλλὰ καὶ τὴν πα- 
τρίδα καϑαρδύουσαν ἀεὶ παρέχειν ἐφιλοτιμεῖτο. Χωρὶς 
0} τῶν ἐμφανῶν τούτων ἔκνιξεν αὐτὸν οὐ μετρίως ὁ 
τοῦ παιδὸς ἔρως ἐνεσταγμένορ, εἰ καὶ πάνυ παρόντος 

ὅ αὐτοῦ τῷ φιλονείκῳ χρώμενος ἐπειρᾶτο νεανικῶς ἀπο- 
μάχεσθαι πρὸς τὴν ἐπυϑυμίαν. Καί ποτε τοῦ Μεγαβά- 
του προσιόντος ὡς ἀσπασομένου καὶ φιλήσοντος ἐξέκλι--: 
νεν. Ἐπεὶ δὲ ἐκεῖνος αἰσχυνθεὶς ἐπαύσατο καὶ τὸ λοι-- 
πὸν ἄπωθεν ἤδη προσηγόρευεν., ἀχϑόμενος αὖ πάλιν 

10 καὺ μεταμελόμενος τῇ φυγῇ τοῦ φιλήματος ὁ ̓ 4γησίλαος 
προσεποιεῖτο ϑαυμάξειν, ὅ τι δὴ παθὼν αὐτὸν ὁ Μεγα- 
βάτης ἀπὸ στόματος οὐ φιλοφρονοῖτο. ..Σὺ γὰρ αἴτιος“ 
of συνήϑεις ἔφασαν ..οὐχ ὑποστάς. ἀλλὰ τρέσας τὸ φί- 
λημα τοῦ καλοῦ καὶ φοβηϑείς᾽ ἐπεὶ καὶ νῦν ἂν ἔλϑοι 

16 σοι πεισϑεὶς ἐκεῖνος ἐντὸς φιλήματος" ἀλλ᾽ ὅπως αὖϑις 
οὐκ ἀποδειλιάσεις.“ς Χρόνον οὖν τινα πρὸς ξαυτῷ γε- 
νόμενος ὃ ᾿4γησίλαος καὶ διααιωπήσας .οΟὐδέν““ ἔφη 
δεινὸν πεέϑειν ὑμᾶς ἐκεῖνον" ἐγὼ γάρ μοι δοχῶ τήναν 
τὰν μάχαν τὰν περὶ τοῦ φιλάματος ἄδιον ἂν μάχεσϑαι 

20 πάλιν ἢ πάντα ὅσατεϑέαμαι χρυσία μοι γενέσϑαι."“ Τοι-- 
obo μὲν ἦν τοῦ Μεγαβάτου παρόντος. ἀπελϑόντος γε- 
μὴν οὕτω περικαῶς ἔσχεν, ὡς χαλεπὸν εἰπεῖν. δὲ πάλιν 
αὖ μεταβαλομένου καὶ φανέντος ἐνεκαρτέρησε μὴ φιλη-- 

ϑῆναι. 
25 XII. Mera ταῦτα Φαρνάβαζος εἰς λόγους αὐτῷ συν-- 

ελϑεῖν ἠϑέλησε, καὶ συνῆγεν ἀμφοτέρους ὧν ξένος ὁ 
Κυξικηνὸς ᾿4πολλοφάνης. Πρότερος δὲ μετὰ τῶν φίλων 
ὁ ̓ 4γησίλαος ἐλθὼν εἰς τὸ χωρίον ὑπὸ σκιᾷ τινι πόας 
οὔσης βαϑείας καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐνταῦϑα περιέμενε 

ϑοτὸν Φαρνάβαξον. Ὁ ὃὲ ὡς ἐπῆλϑεν, ὑποβεβλημένων 
αὐτῷ κωδίων τε μαλακῶν καὶ ποικέλων δαπέδων, aids— 
σϑεὶς τὸν ᾿4γησίλαον οὕτω κατακείμενον κατεκλένη καὶ 
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αὐτὸς, ὡς ἔτυχεν. ἐπὶ τῆς πόας yopate, καίπερ ἐσθῆτα 
ϑαυμαστὴν λεπτότητι καὶ βαφαῖς ἐνδεδυκώς. ᾿Δσπασά- 
μενοι δὲ ἀλλήλους ὁ μὲν Φαρνάβαζος οὐκ ἠπόρει λόγων 
δικαέων, ἅτε δὴ πολλὰ καὶ μεγάλα Δακεδαιμονίοις χρή-- 
σιμος γεγονὼς ἐν τῷ πρὸς ᾿4ϑηναίους πολέμῳ, νῦν δὲ δ 
πορϑούμενορ ὑπ᾽ αὐτῶν" 6 δὲ ᾿4γησίλαος, ὁρῶν τοὺς 
σὺν αὐτῷ Σπαρτιάτας vx αἰσχύνης κύπτοντας εἰς τὴν 
γῆν καὶ διαποροῦντας (ἀδικούμενον γὰρ ἑώρων τὸν 
Φαρναάβαξον) ,,Husts εἶπεν .,»ὦ Dagvapate, καὶ φέλοι 
ὄντες πρότερον βασιλέως ἐχρώμεϑα τοῖς ἐκείνου πράγ--10 
μασι φιλικῶς καὶ νῦν πολέμιοι γεγονότες πολεμικῶς. 
‘Ev οὖν καὶ σὲ τῶν βασιλέως κτημάτων ὁρῶντες εἶναι 
βουλόμενον, εἰχότως διὰ σοῦ βλάπτομεν ἐκεῖνον. ᾿4φ᾽ 
ἧς δ᾽ ἂν ἡμέρας σεαυτὸν ἀξιώσῃς Ἑλλήνων φέλον καὶ 
σύμμαχον μᾶλλον ἢ δοῦλον λέγεσϑαι βασιλέως, ταύτην 15 
νόμιξε τὴν φάλαγγα καὶ τὰ ὅπλα καὶ τὰς ναῦς καὶ πάν- 
τας ἡμᾶς τῶν σῶν χτημάτων φύλακας εἶναι καὶ τῆς 
ἐλευϑερίας, ἧς ἄνευ καλὸν ἀνθρώποις οὐδὲν οὐδὲ ξη- 
λωτόν ἐστυν.““ Ἐκ τούτου λέγει πρὸς αὐτὸν 6 Dagvapa- 
fos ἣν εἶχε διάνοιαν. Ἐγὼ γὰρ“ εἶπεν »»ἐὰν μὲν ἄλλον 20 
ἐκπέμψῃ βασιλεὺς στρατηγόν, ἔσομαι wed” ὑμῶν, ἐὰν 
δ᾽ ἐμοὶ παραδῷ τὴν ἡγεμονίαν, οὐδὲν ἐλλείψω πρύδυ: 
μέας ἀμυνόμενος ὑμᾶς καὶ κακῶς ποιῶν ὑπὲρ ἐκείνου." 
Ταῦτα δ᾽ ἀκούσας ὁ ᾿Αγησίλαος ἤσϑη, καὶ τῆς δεξιᾶς 
αὐτοῦ λαβόμενος καὶ συνεξαναστάς fie εἶπεν yc 26 
Φαρναάβαξε, τοιοῦτος ὧν φέλος ἡμῖν γένοιο μᾶλλον ἢ 
πολέμιος." 

XII. *Anidvrog δὲ τοῦ Φαρναβάξου μετὰ τῶν φέ- 
λων, ὁ υἱὸς ὑπολειφϑεὶς προσέδραμε τῷ ᾿Αγησιλάῳ καὶ 
μριδιῶν εἶπεν Ἐγώ os ξένον. ὦ ‘Aynsthas, wovovpas’** 30 

603 καὶ παλτὸν ἔχων ἐν τῇ χειρὶ δίδωσιν αὐτῷ. Ackapevos 
οὖν 6 4γησέλαος καὶ ἡσϑεὶς τῇ τε ὄψει καὶ τῇ φιλοφρο- 
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σύνῃ τοῦ παιδὸς ἐπεσπόπεο vovg wugortas, εἴ ris ἔχοε 
τι τοιοῦτον, οἷον ἀντιδοῦναι καλῷ καὶ γερναέῳ ϑῶρον. 
Ἰδὼν δὲ ixxoy ἀδαίου τοῦ γραφέως κεκοσμημένον pu~ 
λάροις ταχὺ ταῦτα περισπάσας τῷ μοοραπέῳ δύδωσι. Ket 

6 τὸ λοιπὸν οὔκ ἐκαύετο μεπνημένου, ἀλλὰ καὶ χρόνῳ πε-- 
ρεἴόντε τὸν οἶχον ἀποστεσηϑέντος αὐτοῦ καὶ φυγόντος 
oxo τῶν ἀδελφῶν εἰς Πελοπόννησον ὑσχυρῶρ srens- 
λεῖτο᾽ καἰ τι καὶ τῶν ἐρωτικῶν αὐτῷ συνέκραξεν. Ἠρύ- 
oy γὰν ἀϑλητοῦ ποιδὸς ἐξ ᾿4θηνῶν᾽ ἐπεὶ BS μέγας 

10ὸ ὧν καὶ σκληρὸς Ὀλυμπέωσιν ἐκενδύνευσον éxnord vet, 
καταφεύγει πρὸς τὸν ᾿4γησέλαον ὁ Πέρσης δούμκϑιος ὑπὲρ 
τοῦ παιδός" ὁ δὲ κοὶ τοῦτο βουλόμενος αὐτῷ χαρίξε.-- 
Ghar μάλα μύλις διεπράξατο σὺν πολλῇ προγματεεέᾳ. 
Τάλλα μὸν γὰρ ἦν ἀκριβὴς καὶ νόπεβος, ἐν δὲ τοῖς pr- 

15 λεκοῖσ πρόφασιν ἐνόμιξεν εἶναι τὸ λίαν δίκανον. {feu 
φέρεται γοῦν ἐπιστόλεον αὐτοῦ πρὸς Ἡϑριέα τὸν Κῶρα 
τοιοῦτο" Νικίας εὖ μὲν μὴ ἐϑδεκδῖ, & ἄφδξ" «δὲ OF ἀδυρεῖ, 
ἡμῖν ἄφες, πάντως δὲ ἄφες.“ Ἐν» pty οὖν τοῖς πλεί- 
ὅτοις τοιοῦτος ὑπὲρ τῶν φέλων ὁ ̓Αγησίλαον" ἔσει δὸ 

40 ὅτου ποὸς τὸ συμφέρον ἐχρῆτο τῷ zope μᾶλλον. ὡς 
ἐδήλωσεν, ἀναξυγῆς αὐτῷ ϑορυβωδεστέρως γενομένην, 
ἀσϑενοῦντα καταλιπὼν τὸν ἐρώμενον. ‘Buckvou γὰσ 
δεορένον καὶ καλοῦντος αὐτὸν ἀπιόντα μεταστραφεὲς 
slasp, ὡς χαλεπὸν ἐλεεῖν ἅμα nal φρονεῦν. Τουτὶ pip 

25 Ἰερώνυμος ὃ φιλόσοφου fesdenxav. 
XIV. Ἤδη δὲ περιόντος ἐνιαυτοῦ δεοτέρου υῇἢ 

στρατηγίᾳ πολὺς ἄνω λόγος ἐχώρει τοῦ ᾿4γησιλάου͵ sat 
δόξα ϑαυμαστὴ κατεῖχε tig τε σωφροσύνης αὐτοῦ καὶ 
δὐτελεέας καὶ μευριόεητος. Ἐσχήνου μὸν γὰρ ἀποδημῶν 

302uS’ αὑτὸν ἐν τοῖς ἁγιωτάτοις ἱεροῖς, & μὴ πολλοὺ πι᾿- 
ϑορῶσιν ἄνϑρωποι πράττοντας ἡμᾶς, τούτων τοὺς θεοὺς 
ποιούμενος ἐπόπτας καὶ μάρτυρας " ἐν δὲ χιλιάσι στρα-- 
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τιωτῶν τοσαύταις ov ῥᾳδίως av cig εἶδε φαυλοτέραι 
σειβάδα τῆς “ἐγησιλόου. Flgeg τὸ θάλπος οὕτω καὶ 
ψῦχος εἶχεν, Dance μόνος ἀεὶ χρῆσθαι ταῖς ὑπὸ τοῦ 
&eov κακραμέραρς ὥρως περρυμμύς. Ἄδιστον δὲ ϑέαμαᾳ 
«οἷς κατοικοῦσι τὴν délay “Ἕλλησιν ἦσαν of χάλαι βα-- 5 
ests xal ὠφόρητον wal διαφρέοντες ὑαὰ πλούτου καὶ 
τρυφῆς ὕπαρχοι καὶ στρατηγοὶ δεδιότες καὶ ϑεραπεύον- 
τς ἄνϑροστον ἐν coffee περεϊόντα λιτῷ, καὶ πρὸς ὃι 
ῥῆμα βραχὺ καὶ daxovindy ρμόξρντερ ἑκυτοὺς καὶ με- 
τοὔχηματίξοντερ, more πολλοῖς ἐπήδε τὰ τοῦ Τιμοθέου 10 
λέγειμ, »άρης τύφαννος᾽ χρνσὸν δὲ Ἥλλαρ οὐ 
δέδοικε.“ 

XV. Κινουμένης δὲ τῆς ᾿Ασίας καὶ πολλαχοῦ πρὸς 
ἀπόσεᾳσιν ὑπεικούσης ἁρμοσάμενος τὰς αὐτόϑι πόλεις, 
wat cats πολιςεέσες δίχα φόνου καὶ φυγῆς ἀνϑρώχων 16 
ἀποδοὺς τὸν προσήκοντα κόσμον, ἐγμώκϑει πρόσω χωρεῖν 
sec vO Fie shad διώρας ἀπὸ τῆς Ἑλληνικῆς ϑαλάττης 
σπερὶ τοῦ σώμακος βασιλεῖ καὶ τῆς ἐν Ἐχβατάνοις καὶ 
Savors εὐδαρμονέας διαμώχεσδαμ, καὶ περισπάσαι πρῶ-- 
TOY αὐτοῦ πὴν σχολὴν, ὡς μὴ καϑέξαιτο τοὺς πολέμους 20 
βραβεύων τοῖς Ἕλλησι καὶ διαφϑείφων τοὺς δημαγο-- 
ψρύς. Ἐν wove δὲ ἀφωρκολεῖται πρὸς αὐτὸν Ἐπιυιυδέδας 
ὁ Σπαρτιάτης ἀπαγγέλλων > ὅτι πολὺς περιέστηκε τὴν 
Σπάρτην πόλεμος Ἑλληνικὸς καὶ καλοῦσιν ἐκεῖνον οἵ 

ἔφοροι xat κελεύουαι τοῖς οἴκοι βοηϑεῖν. 25 
Ὦ βάρβαρφ᾽ ἐξευρόντες Ἕλληνες κακά" 

τί γὰρ ἂν τις ἄλλο τὸν φϑόμον ἐκεῖμον προσείποι καὶ 
τὴν τότε σύστασιν καὶ σύνταξιν ἐφ᾽ ἑαυτοὺς τῶν Ἑλλή- 
μνῶν; οἵ τῆς τύχῃς ἄνω φερομένης ἐπελάβοντο, καὶ τὰ 
ὅπλα πρὸς τοὺς βαρβάρους βλέποντα καὶ τὸν πόλεμον 80 

604707 τῆς Ἑλλάδος ἐξῳκισμένον αὖϑις δὶς ἑαυτοὺς ἔτρε- 
ψαν. Οὐ γὰρ ἔγωγε συμφέρομαι τῷ Κορινϑίῳ Ζ4ημα- 
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ράτῳ μεγάλης ἡδονῆς ἀπολελεῖφϑαι φήσαντι τοὺς μὴ 
ϑεασαμένους Ἕλληνας ᾿Αλέξανδρον ἐν τῷ ΖΙαρείου ϑρό- 
νῷ καϑήμενον, ἀλλ᾽ εἰκότως ἂν οἶμαι δακρῦσαι συν-- 
νοήσαντας, ὅτι ταῦτα ᾿Αλεξάνδρῳ καὶ “Μακεδόσιν ἀπέ- 

5 λιπον οἵ τότε τοὺς τῶν Ἑλλήνων στρατηγοὺς περὶ Asv- 

κτρα καὶ Κορώνειαν καὶ Κόρινϑον καὶ “doxadlav κατ-- 
ανήλωσαν. ᾿4γησιλάῳ μέντοι οὐδὲν κρεῖσσον ἢ μεῖξόν 
ἐστι τῆς ἀναχωρήσεως ἐκείνης διαπεπραγμένον οὐδὲ γέ- 
yove παράδειγμα πειϑαρχίας καὶ δικαιοσύνης ἕτερον 

10 κάλλιον. Ὅπου γὰρ ‘AvvtBag ἤδη κακῶς πράττων καὶ 
περιωϑούμενος ἐκ τῆς Ἰταλίας μάλα μόλις ὑπήκουσε 
τοῖς ἐπὶ τὸν οἴκοι πόλεμον καλοῦσιν, ᾿Αλέξανδρος δὲ 
καὶ προσεπέσκωψε πυϑόμενος τὴν πρὸς Ay ᾿ἀντιπά- 

τρου μάχην εἰπών (Ἔοικεν, ὦ ἄνδρες, ὅτε Ζαρεῖον 
15 ἡμεῖς ἐνικῶμεν ἐνταῦϑα, ἐκεῖ τις ἐν “Aguadle γεγονέ- 

ναι wrowayia’ πῶς οὐκ ἦν ἄξιον τὴν Σπάρτην μακα-- 
ρέσαι τῆς ᾿4γησιλάου τιμῆς πρὸς ταύτην καὶ πρὸς τοὺς 
νόμους τῆς εὐλαβείας; ὃς ἅμα τῷ τὴν σκυτάλην ἐλθεῖν 
εὐτυχίαν τοσαύτην καὶ δύναμιν παροῦσαν καὶ τηλικαύ--: 

ras ἐλπίδας ὑφηγουμένας ἀφεὶς καὶ προέμενος εὐθὺς 
ἀπέπλευσεν ἀτελευτήτῳ ἐπὶ ἔργῳ; πολὺν ξαυτοῦ 
πόϑον τοῖς συμμάχοις ἀπολιπών, καὶ μάλιστα δὴ τὸν 
ἙἘρασιστράτου τοῦ Φαίακος ἐλέγξας λόγον εἰπόντος, ὡς 

εἰσὶ δημοσίᾳ μὲν “ακεδαιμόνιοι βελτίονες, ἐδίᾳ δὲ Adn- 
vaio. Βασιλέα γὰρ ἑαυτὸν καὶ στρατηγὸν ἄριστον ἐπι-- 

δειξάμενος͵ ἔτι βελτέονα καὶ ndlova τοῖς χρωμένοις ἐδέᾳ 
φίλον καὶ συνήϑη παρέσχε. Τοῦ δὲ Περσικοῦ νομίσμα-- 
τος χάραγμα τοξότην ἔχοντος ἀναξευγνύων ἔφη μυρίοις 
τοξόταις ὑπὸ βασιλέως ἐξελαύνεσϑαι τῆς ᾿4σίας" τοσού-- 

δοτῶν γὰρ εἰς ᾿ἀϑήνας καὶ Θήβας κομισϑέντων καὶ δια-- 
δοϑέντων τοῖς δημαγωγοῖς ἐξεπολεμώϑησαν οἵ δῆμοι 
πρὸς τοὺς Σπαρτιάτας. 
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XVI. Ὡς δὲ διαβὰς τὸν Ἑλλήσποντον ἐβάδιξε διὰ 
τῆς Θράκης, ἐδεήϑη μὲν οὐδενὸς τῶν βαρβάρων, πέμ-- 
πῶν δὲ πρὸς ἑκάστους ἐπυνθάνετο, πότερον ὡς φιλίαν 
ἢ ὡς πολεμέαν διαπορδύηται τὴν χώραν. Of μὲν οὖν 
ἄλλοι πάντες φιλικῶς ἐδέχοντο καὶ παρέπεμπον, ὡς ἔκα-- ὃ 
στος δυνάμεως εἶχεν᾽ οἱ δὲ καλούμενοι Τράλλεις, οἷς 
καὶ Ἐέρξης ἔδωκεν, ὡς λέγεται, δῶρα, τῆς διόδου μυ-- 
σϑὸν ἤἥτουν τὸν ᾿4γησίλαον ἑκατὸν ἀργυρίου τάλαντα 
καὶ τοσαύτας γυναῖκας. Ὁ δὲ κατειρωνευσάμενος αὖ-- 
τοὺς καὶ φήσας" «Τί οὖν οὐκ εὐθὺς ἦλθον ληψόμε-- 10 
wer; xoonys, καὶ συμβαλὼν αὐτοῖς παρατεταγμένοις 
ἐτρέψατο καὶ διέφϑειρε πολλούς. Τὸ δ᾽ αὐτὸ καὶ τῷ 
βασιλεῖ τῶν Μακεδόνων ἐρώτημα προσέπεμψε" φήσαν-- 
tog δὲ βουλεύσεσϑαι, ..Βουλευέσϑω τοίνυν ἐκεῖνος“ εἷ-- 
xEv οἡμεῖς δὲ δὴ πορευόμεϑα.“’ Θαυμάσας οὖν τὴν τόλ-- 15 
wav αὐτοῦ καὶ δείσας ὁ βασιλεὺς ἐκέλευσεν ὡς φίλον 
προάγειν. Τῶν δὲ Θετταλῶν τοῖς πολεμίοις συμμα- 
χούντων ἐπόρϑει τὴν χώραν. Εἰς δὲ Λάρισσαν ἔπεμψε 
Bevondéa καὶ Σκύϑην περὶ φιλίας" συλληφϑέντων δὲ 
τούτων καὶ παραφυλασσομένων of μὲν ἄλλοι βαρέως 20 
φέροντες ᾧοντο δεῖν τὸν ᾿4γησίλαον περιστρατοπεδεύ-- 
σαντα πολιορκεῖν τὴν Λάρισσαν, 6 δὲ φήσας οὐκ ἂν 
ἐθελῆσαι Θεσσαλέαν ὅλην λαβεῖν ἀπολέσας τῶν ἀνδρῶν 
τὸν ἕτερον ὑποσπόνδους αὐτοὺς ἀπέλαβε. Καὶ τοῦτο 
ἴσως ἐπ᾽ "Aynotlam θαυμαστὸν οὐκ ἦν, ὃς πυϑόμενος 25 
μάχην μεγάλην γεγονέναι περὶ Κόρινϑον καὶ [ἄνδρας 
τῶν πάνυ ἐνδόξων ὡς ἔνι μάλιστα αἰφνέδιον ἀπολωλέ- 
ναι καὶ) Σπαρτιατῶν μὲν ὀλίγους παντάπασι τεϑνηκέ- 

vat, παμπόλλους δὲ τῶν πολεμέων., οὐκ Opn περιχα-- 
ρὴς οὐδὲ ἐπηρμένος, ἀλλὰ καὶ πάνυ βαρὺ στενάξας 80 
»Pev τῆς Ἑλλάδος“ ἔφη «τοσούτους ἄνδρας ἀπολωλε-- 

κυέας ὑφ᾽ αὑτῆς, ὅσοι ξῶντες ἐδύναντο νικᾶν ὁμοῦ 
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σύμπαντες τοὺς βαρβάρους μαχόμενοι.“ Τῶν δὲ Doe-605 
σαλέων προσκχδιμόμον αὐτῷ καὶ καχρύντω τὸ «τρά- 
τευμα; πεντακοσίοις ἰσποῦσιει ἐμβαλεῖν xedevoas er 
αὐτῷ καὶ τρεψάμενας ἔστησε τφόσακον ὑπὸ τῷ δΝναφϑα- 

δ κέρ. Καὶ τὴν νίκην ὑπερηγάπῃσεν ἀκδίμαν, ὃ out συάκῃ- 
σάμενος ἱππικὸν αὐτὸς δι᾿ δαυτοῦ coving μόνῳ ποὺς μέ- 
γιατον ἐφ᾽ ἱππικῇ φρομοῦντας ἐκράτησεν. 

XVII. Ἐνταῦθα Διφφέδας οἴκοϑεν ἔφορος ὧν ἀπήν- 
caer αὐτῷ κελεύων εὐθὺρ ἐμβαλεῖν ele τὴν Βοιωτίαν. 

100 43, χαέπερ ἀπὸ μείξανος παραακενῆς wersooy τοῦτο 
ποιῆσαι διανοούμενος, οὐδὲν mero δεῖν ἀπειϑεῖν τοῖς 
ἄρχουσιν, ἀλλὰ τοῖς τὲ ped’ éxveed προοῖχεν ἐψγὼς εἶ- 
ναὶ τὴν ἡμέραν, ἐφ᾽ ἣν ἐξ σίας ὥχουιαι, καὶ Gee μό- 
ρας μετεπέμψατο τῶν παρὶ Χόρινϑον ̓ σεφατουομάνων. 

16 Οἱ δὲ ἐν τῇ πόλεν “Δαπκεδαιμόμοον σιμμᾶψταες αὐτὸν Sate 
ρυξαν τῶν νέων ἀπογράφεσθαι τὸν βουλόμενον τῷ par 
σιλεῖ βοηϑεῖν. ““παγραψαμένων δὲ σάκοριν πφοϑύμως, 
of ἄρχοντες πευντήχοντα ταὺς ἀκμφλοτάκρας χαὶ ῥοιμας 
λεωτνάτους ἐκλέξαντες ἀπέστειλαν. Ὁ δὲ ̓ ἀγωσίλαος εἴσω 

30 Πυλῶν παρελϑὼν καὶ διοδεύσας σὴν Φιοωρεέδᾳ φίλαν οὖ- 
σαν. ἐπεὶ τῆς Βοιωτίας πρῶτον ἐπέβη καὶ περὶ τὴν Χαεν 
οώνεοχν κατεστφαταπέδορυσεν, ἅμα μὲν τὴν ἥλεον ἐρελεύ- 
αοντα καὶ ψινόμενον μηνοειδῆ κατεῖδεν, ape δὲ ἥκουσε 
τεϑνάναι Πείσανδρον ἡττημένον ναυμαχέῳ περὶ Κνίδον 

25 ὑπὸ Φαρναβάζου καὶ Κόνωνος. Ἠχϑέσϑη μὲν οὖν, ὡς 
εἰμός, ἐπὶ τούτοις καὶ διὰ τὸν ἄνδρα καὶ διὰ τὴν πόλεν, 
ὅπας δὲ μὴ role φερατεώταις ἐπὶ μάχην βαδίζουσιν aby 
μία καὶ φόβος ἐμπέσῃ, τἀναντέας λέγειν ἐκέλευσε τοὺς 
ἀπὸ ϑαλάττης ἤκοντας, ὅτι ψικῶφι τῇ ναυμαχέφ᾽ καὶ 

δϑοπροελθὼν αὐτὸς ἐστεφανωμένος ἔϑυσεον εὐαγγέλια καὶ 
διέπεμπε μερέδας τοῖς φέλοις ἀπὸ τῶν τεϑυμένων. 

XVI. “Exel δὲ προϊὼν καὶ γενόμενος ἐν Keoavele 
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κατεῖδε τοὺς πολεμέους καὶ κατώφϑη. παρετάξατο δοὺς 
Ὀρχομενίοις τὸ εὐώνυμον κέρας. αὐτὸς δὲ τὸ δεξιὸν 
ἐπῆγεν. Of δὲ Θηβαῖοι τὸ μὲν δεξιὸν εἶχον αὐτοῖ, τὸ δὲ 
εὐώνυμον ᾿4ργεῖοι. Adyar δὲ τὴν μάχην ὁ Ξενοφῶν ἐκεί- 
νην οἵαν οὐκ ἄλλην τῶν πώποτε γενέσϑαι᾽ καὶ παρῆν 5 
αὐτὸς τῷ ᾿4γησιλάῳ συναγωνιζόμενος ἐξ ̓ Ασίας διαβε-- 
βηκώς. Ἡ μὲν οὖν πρώτη σύρραξις οὐκ ἔσχεν ὠϑισμὸν 
οὐδὲ ἀγῶνα πολύν, ἀλλὰ οἵ τε Θηβαῖοι ταχὺ τοὺς Ὀρ-- 
χομενέους ἐτρέψαντο καὶ τοὺς ‘Agystovs ὁ ̓ 4γησίλαος" 
ἐπεὶ δὲ ἀκούσαντες ἀμφότεροι τὰ εὐώνυμα πιέξεσθαι10 
καὶ φεύγειν ἀνέστρεψαν, ἐνταῦϑα τῆς νέκης ἀκινδύνου 
παρούσης; sf τῆς κατὰ στόμα μάχης ὑφέσϑαι τοῖς Θη-- 
βαίοις ἠθέλησε καὶ παίειν ἑπόμενος παραλλάξαντας, ὑπὸ 
ϑυμοῦ καὶ φιλονεικίας ἐναντίος ἐχώρει τοῖς ἀνδράσιν 
ὥσασϑαι κατὰ κράτος βουλόμενος. Ol δὲ οὐχ ἧττον ἐρ--15 
ρωμένως ἐδέξαντο,καὶ μάχη γίνεται δὲ ὅλου μὲν ἰσχυρὰ 
τοῦ στρατεύματος, ἰσχυροτάτη δὲ κατ᾽ ἐκεῖνον αὐτὸν ἐν 
τοῖς πεντήκοντα τεταγμένον, ὧν sig καιρὸν ἔοικεν ἡ 
φιλοτιμία τῷ βασιλεῖ γενέσθαι καὶ σωτήριος. ᾿4γωνιξό-- 
μενοι γὰρ ἐκϑύμως καὶ προκινδυνεύοντες ἄτρωτον μὲν 20 
αὐτὸν οὐχ ἐδυνήϑησαν φυλάξαι. πολλὰς δὲ διὰ τῶν 
ὅπλων δεξάμενον εἰς τὸ σῶμα πληγὰς δόρασι καὶ ξίφεσι 
μόλις ἀνήρπασαν ξῶντα, καὶ συμφράξαντες πρὸ αὐτοῦ 
πολλοὺς μὲν ἀνήρουν, πολλοὶ δὲ ἔπιπτον. ‘Qs δὲ μέγα 
ἔργον ἦν ὥσασθαι προτροπάδην τοὺς Θηβαίους, ἦναγ-- 36 
κάσϑησαν ὅπερ ἐξ ἀρχῆς οὐκ ἐβούλοντο ποιῆσαι. Ζ1:έ-- 
στησαν γὰρ αὐτοῖς τὴν φάλαγγα καὶ διέσχον. εἶτα ἀτα- 
κυτότερον ἤδη πορευομένους, ὡς διεξέπεσον, ἀκολου- 
ϑοῦντες καὶ παραϑέοντες ἐκ πλαγέων ἔπαιον. Οὐ μὴν 
ἐτρέψαντό ye, ada? ἀπεχώρησαν of Θηβαῖοι πρὸς τὸν 80 
Ἐλικῶνα μέγα τῇ μάχῃ φρονοῦντες, ὡς ἀήττητοι καϑ'᾽ 
αὑτοὺς γεγονότες. 

PLUT. vit. III. 11 
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XIX. “dynotiaos δέ, καίπερ ὑπὸ τραυμάτων x0A~606 
λῶν κακῶς τὸ σῶμα διακείμενος, οὐ πρότερον ἐπὶ σκη-- 
νὴν ἀπῆλθεν ἢ φοράδην ἐνεχϑῆναι πρὸς τὴν φάλαγγα 
καὶ τοὺς νεκροὺς ἰδεῖν ἐντὸς τῶν ὅπλων συγκεκομισμέ- 

5 νους. Ὅσοι μέντοι τῶν πολεμίων εἰς τὸ ἱερὸν κατέφυ- 
you, πᾶντας ἐκέλευσεν ἀφεϑῆναι. Πλησίον γὰρ ὃ νεως 
ἐστιν ὁ τῆς Ἰτωνίας ᾿4ϑηνᾶς, καὶ πρὸ αὐτοῦ τρόπαιον 
ἔστηκεν, ὃ πάλαι Βοιωτοὶ Σπάρτωνος στρατηγοῦντος 
ἐνταῦϑα νικήσαντες ᾿4ϑηναίους καὶ Τολμέδην ἀποκτεί- 

10vavrss ἔστησαν. “Aue δ᾽ ἡμέρα βουλόμενος ἐξελέγξαι 
τοὺς Θηβαίους ὁ ᾿᾽4γησίλαος, εἰ διαμαχοῦνται. στεφα-- 
νοῦσϑαι μὲν ἐκέλευσε τοὺς στρατιώτας, αὐλεῖν δὲ τοὺς 
αὐλητάς,, ἱστάναι δὲ καὶ κοσμεῖν τρόπαιον ὡς νενικηκό-- 
τας. Ὡς δὲ ἔπεμψαν of πολέμιοι νεκρῶν ἀναΐέρεσιν αἷ- 

Ἰδτοῦντες, ἐσπείσατο, καὶ τὴν νίκην οὕτως ἐκβεβαιωσά- 
μενος εἰς ΖΙελφοὺς ἀποκομέσϑη, Πυϑέων ἀγομένων, καὶ 
τήν τε πομπὴν ἐπετέλει τῷ ϑεῷ καὶ τὴν δεκάτην ἀπέϑυε 
τῶν ἐκ τῆς ᾿Ασίας λαφύρων ἑκατὸν ταλάντων γενομέ- 
νην. Ἐπεὶ δὲ ἀπενόστησεν οἴκαδε, προσφιλὴς μὲν ἣν 

40 εὐθὺς τοῖς πολέταις καὶ περίβλεπτος ἀπὸ τοῦ βέου καὶ 
τῆς διαίτης" οὐ γὰρ, ὥσπερ οἵ πλεῖστοι τῶν στρατηγῶν, 
καινὸς ἐπανῆλθεν ἀπὸ τῆς ξένης καὶ κεκινημένος Ux 
ἀλλοτρίων ἐθῶν καὶ δυσκολαέίνων πρὸς τὰ οἴκοι καὶ ξυ-- 
γομαχῶν, ἀλλὰ ὁμοίως τοῖς μηδεπώποτε τὸν Εὐρώταν 

25 διαβεβηκόσι τὰ παρόντα τιμῶν καὶ στέργων οὐ δεῖπνον 
ἤλλαξεν, οὐ λουτρόν, οὐ ϑεραπείαν γυναικός, οὐχ 
ὕπλων κόσμον, οὐκ οἰκέας κατασκευήν, ἀλλὰ καὶ τὰς 
ϑύρας ἀφῆκεν οὕτως οὔσας σφόδρα παλαιάς, ὡς δοκεῖν 
εἶναι ταύτας ἐκείναρ, ἃς ἐπέθηκεν ᾿Δριστόδημος. Kat 

80τὸ χάνναϑρόν φησιν ὁ ενοφῶν οὐδέν τε σεμνότερον 
δἶναι τῆς ἐκείνου ϑυγατρὸς ἢ τῶν ἄλλων. Κάνναϑρα 
G3 καλοῦσιν εἴδωλα γρυπῶν ξύλινα καὶ τραγελάφων, ἐν 
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οἷς κομέξουσι τὰς παῖδας ἐν ταῖς πομπαῖς. Ὁ μὲν οὖν 
Ἀενοφῶν ὄνομα τῆς ᾿4γησιλάου ϑυγατρὸς οὐ γέγραφε, 
καὶ ὁ Δικαέαρχος ἐπηγανάκτησεν, ὡς μήτε τὴν ᾿4γησι- 
λάου ϑυγατέρα μήτε τὴν Ἐπαμινώνδου μητέρα γινω-- 
σκόντων ἡμῶν, ἡμεῖς δὲ εὕρομεν ἐν ταῖς Aaxovinaty ὅ 
ἀναγραφαῖς ὀνομαζομένην γυναῖκα μὲν ᾿Α4γησιλάου 
Kisdoav, ϑυγατέρας δὲ Εὐπωλίαν καὶ Προλύταν. Ἔστι 
03 καὶ λόγχην ἰδεῖν αὐτοῦ κειμένην ἄχρι νῦν ἐν Δακε- 
δαέμονι μηδὲν τῶν ἄλλων διαφέρουσαν. 

XX. Οὐ μὴν ἀλλὰ ὁρῶν ἐνίους τῶν πολιτῶν ἀπὸ 10 
ἱπποτροφίας δοκοῦντας εἶναί τινας καὶ μεγάλα φρο-- 
νοῦντας ἔπεισε τὴν ἀδελφὴν Κυνίσκαν ἅρμα καϑεῖσαν 

Ὀλυμπίασιν ἀγωνέσασϑαι, βουλόμενος ἐνδείξασϑαι τοῖς 
Ἕλλησιν, ὡς οὐδεμιᾶς ἐστιν ἀρετῆς. ἀλλὰ πλούτου καὶ 
δαπάνης ἡ νέκη. ενοφῶντα δὲ τὸν σοφὸν ἔχων μεϑ᾽ 1. 
ἑαυτοῦ σπουδαζόμενον ἐκέλευς τοὺς παῖδας ἐν Δακε-- 
δαίμονι τρέφειν μεταπεμψάμενον, ὡς μαϑησομένους 
τῶν μαϑημάτων τὸ κάλλιστον, ἄρχεσϑαι καὶ ἄρχειν. 
Τοῦ δὲ Μυσάνδρου τενελευτηχότος εὑρὼν ἑταιρείαν 
πολλὴν συνεστῶσαν, ἣν ἐκεῖνος εὐθὺς ἐπανελϑὼν ἀπὸ 20 
τῆς ᾿Ασίας συνέστησεν ἐπὶ τὸν ᾿4γησίλαον, ὥρμησεν 
αὐτὸν ἐξελέγχειν. οἷος ἦν ξῶν πολέτης᾽ καὶ λόγον ἄνα-- 
γνοὺς ἐν βιβλίῳ ἀπολελειμμένον, ὃν ἔγραψε μὲν Κλέων 
ὁ “Ἵλικαρνασσεύς, ἔμελλε δὲ λέγειν ἀναλαβὼν ὁ Δύσαν-- 
δρος ἐν τῷ δήμῳ περὶ πραγμάτων καινῶν καὶ μεταστά-- 36 
σεως τοῦ πολιτεύματος, ἠθέλησεν εἰς μέσον ἐξενεγκεῖν. 
Ἐπεὶ δέ τι τῶν γερόντων τὸν λόγον ἀναγνοὺς καὶ φο- 
βηϑεὶς τὴν δεινότητα συνεβούλευσε μὴ τὸν Avoavdgoy 
ἀνορύττειν, ἀλλὰ τὸν λόγον μᾶλλον αὐτῷ συγκατορύτ- 
τειν, ἐπείσθη καὶ καϑησύχαξε. Τοὺς δὲ ὑπεναντιου- 80 
μένους αὐτῷ φανερῶς μὲν οὐκ ἔβλαπτε, διαπραττόμε-- 
vog δὲ πέμπεσϑαί τινας ἀεὶ στρατηγοὺς “ἢ ἄρχοντας ἐξ 

x 
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αὐτῶν ἐπεδείκνυε γενομένους ἐν ταῖς ἐξουσίαις πονη--607 
ροὺς καὶ πλεονέκτας, εἶτα κρινομένοις πάλιν αὖ βοηϑῶν 
καὶ συναγωνιξόμενος οἰκείους ἐκ διαφόρων ἐποιεῖτο καὶ 
μεϑίστη πρὸς αὑτόν, ὥστε μηϑένα ἀντίπαλον εἶναι. Ὃ 

& γὰρ ἕτερος βασιλεὺς ᾿4γησίπολιρ, ἅτε δὴ πατρὸς μὲν ὧν 
φυγάδος. ἡλικίᾳ δὲ παντάπασι μειράκιον, φύσει δὲ 
πρᾶος καὶ κόσμιος, οὐ πολλὰ τῶν πολιτικῶν ἔπραττεν. 
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτον ἐποιεῖτο χειροήϑη. Συσσιτοῦσι 
γὰρ ob βασιλεῖς εἰς τὸ αὐτὸ φοιτῶντες φιδέτιον, ὅταν 

10ἐπιδημῶσιν. Εἰδὼς οὖν ἔνοχον ὄντα τοῖς ἐρωτικοῖς 
τὸν ᾿Αγησίπολιν, ὥσπερ ἦν αὐτός, ἀεέ τινος ὑπῆρχε λό- 
you περὶ τῶν ἐν ὥρα᾽ καὶ προῆγε τὸν νεανίσκον εἰς 
ταὐτὸ καὶ συνήρα καὶ συνέπραττε, τῶν Δακωνικῶν 
ἐρώτων οὐδὲν αἰσχρόν, αἰδῶ δὲ πολλὴν καὶ φιλοτιμέαν 

16 καὶ ξῆλον ἀρετῆς ἐχόντων, ὡς ἐν τοῖς περὶ Δυκούργου 
γέγραπται. 

. XXL Μέγιστον οὖν δυνάμενος ἐν τῇ πόλει δια-- 
πράττεται Τελευτίαν τὸν ὁμομήτριον ἀδελφὸν ἐπὶ τοῦ 
ναυτικοῦ γενέσϑαι. Καὶ στρατευσάμενος slg Κόρινϑον 

"0 αὐτὸς μὲν ἤρει κατὰ γῆν τὰ μακρὰ τείχη, ταῖς δὲ ναυ-- 
σὶν ὁ Τελευτίας ..... ᾿Δργείων δὲ τὴν Κόρινϑον ἐχόντων 
τότε καὶ τὰ Ισϑμια συντελούντων, ἐπιφανεὶς ἐκείνους 
μὲν ἐξήλασεν ἄρτι τῷ ϑεῷ τεϑυκότας, τὴν παρασκευὴν 
ἅπασαν ἀπολιπόντας ἐπεὶ δὲ τῶν Κορινϑίων ὅσοι φυ-- 

4δγάδες ἔτυχον παρόντες ἐδεήϑησαν αὐτοῦ τὸν ἀγῶνα 
διαθεῖναι, τοῦτο μὲν οὐκ ἐποέησεν, αὐτῶν δὲ ἐκείνων 
διατιϑέντων καὶ συντελούντων παρέμεινε καὶ παρέσχεν 
ἀσφάλειαν. Ὕστερον δὲ ἀπελθόντος αὐτοῦ πάλιν ὑπ᾽ 
᾿4ργεέων ἤχϑη τὰ Ἴσϑμια, καί τινες μὲν ἐνίκησαν πά-- 

80 Avy, εἰσὶ δὲ of νενικηκότες πρότερον, ἡττημένοι δὲ ὕστε-- 
ρον ἀνεγράφησαν. Ἐπὶ τούτῳ δὲ πολλὴν ἀπέφηνε δει-- 
λέαν κατηγορεῖν ξαυτῶν τοὺς ᾿Δργείους ὁ ̓ 4γησίλαος, 
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gl σεμνὸν οὕτω καὶ μέγα τὴν ἀγωνοθεσίαν ἡγούμενοι 
μάχεσϑαι περὶ αὐτῆς οὐκ ἐτόλμησαν. Αὐτὸς δὲ πρὸς 
ταῦτα πάντα μετρίως mero δεῖν ἔχειν" καὶ τοὺς μὲν οἵ- 
κοι χοροὺς καὶ ἀγῶνας ἐπεκόσμει καὶ συμπαρῆν ἀεὶ φι- 
λοτιμίας καὶ σπουδῆς μεστὸς ὧν καὶ οὔτε παίδων οὔτε 5 
παρϑένων ἁμίλλης ἀπολειπόμενος, ἃ δὲ τοὺς ἄλλους 
ἑώρα ϑαυμάξοντας ἐδόκει μηδὲ γινώσκειν. Καί ποτε 
Καλλιππέδης ὁ τῶν τραγῳδιῶν ὑποκριτὴς ὄνομα καὶ 
δόξαν ἔχων ἐν τοῖς Ἕλλησι καὶ σπουδαξόμενος ὑπὸ xav- 
τῶν, πρῶτον μὲν ἀπήντησεν αὐτῷ καὶ προσεΐπεν, ἔπειτα 10 
σοβαρῶς εἰς τοὺς συμπεριπατοῦντας ἐμβαλὼν ἑαυτὸν 
ἐπεδείκνυτο νομέξων ἐκεῖνον ἄρξειν τινὸς φιλοφροσύ-- 
νης; τέλος δὲ εἶπεν ,,Ovx ἐπιγινώσκεις we, ὦ βασιλεῦ ;“ 
Κἀκεῖνος ἀποβλέψας πρὸς αὐτὸν εἶπεν" ,..4λλὰ οὐ σύγε 
ἐσσὶ Καλλιππέδας ὁ δεικηλέκτας ;“ οὕτω δὲ Δακεδαιμό- "" 
vot τοὺς μέμους καλοῦσι. Παρακαλούμενος δὲ πάλιν 
ἀκοῦσαι τοῦ τὴν ἀηδόνα μιμουμένου παρῃτήσατο φήσας 
»Avrig axovna. Τοῦ δὲ ἰατροῦ Μενεκράτους, ἐπεὶ 
κατατυχὼν ἔν τισιν ἀπεγνωσμέναις ϑεραπείαις Ζεὺς 
ἐπεκλήθη, φορτικῶς ταύτῃ χρωμένου τῇ προσωνυμίᾳ 20 
καὶ δὴ καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἐπιστεῖλαι τολμήσαντος οὕτως" 
Mevexodrns Ζεὺς βασιλεῖ ᾿4γησιλάῳ χαίρειν "““ ἀντέ- 
γραψε᾽ .» Βασιλεὺς ᾿4γησίλαος Μενεκράτει vpratvew.“ 

ΧΧΙΙ. “ιατρέβοντος δὲ περὶ τὴν Κορινθίων αὐτοῦ 
καὶ τὸ Ἡραῖον εἰληφότος καὶ τὰ αἰχμάλωτα τοὺς στρα-- 35 
τιώτας ἄγοντας καὶ φέροντας ἐπιβλέποντος, ἀφίκοντο 
πρέσβεις ἐκ Θηβῶν περὶ φιλίας. Ὁ δὲ μισῶν μὲν ἀεὶ 
τὴν πόλιν. οἰόμενος δὲ τότε καὶ συμφέρειν ἐνυβρίσαι, 
προσεποιεῖτο μήτε ὁρᾶν αὐτοὺς μήτε ἀκούειν ἐντυγχα- 
νόντων. Ἔπαϑε δὲ πρᾶγμα νεμεσητόν" οὕπω γὰρ ἀπηλ--8ὸ 
λαγμένων τῶν Θηβαίων ἧκόν τινες ἀπαγγέλλοντες αὖ- 
τῷ τὴν μόραν ὑπὸ Ἰφικράτους κατακεκόφϑαι. Καὶ πά- 
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Bog τοῦτο μέγα διὰ πολλοῦ χρόνου συνέπεσεν αὐτοῖς" 

πολλοὺς γὰρ ἄνδρας ἀγαθοὺς ἀπέβαλον κρατηϑέντας 
ὑπό τὸ πελταστῶν ὁπλίτας καὶ μισϑοφόρων Δακεδαιμο-- 
νέους. ᾿δἀνεπήδησε μὲν οὖν εὐθὺς ὁ ̓ 4γησίλαος ὡς Bon-608 

6 ϑήσων᾽ ἐπεὶ δὲ ἔγνω διαπεπραγμένους, αὖϑις εἰς τὸ 
Ἡραῖον ἧκε καὶ τοὺς Βοιωτοὺς τότε προσελϑεῖν κελεύ- 
σας ἐχρημάτιξεν. ‘Qs δὲ ἀνθυβρίξοντες ἐκεῖνοι τῆς μὲν 
ἐἐρήνης οὐκ ἐμέμνηντο, παρεϑῆναι δὲ ἠξίουν εἰς Κό- 
ρινϑον, ὀργισϑεὶς ὁ ̓ 4γησίλαος εἶπεν" ..Εϊγε βούλεσθε 

Ἰοτοὺς φίλους ὑμῶν ἰδεῖν μέγα φρονοῦντας ἐφ᾽ οἷς εὐτυ-- 
χοῦσιν, αὔριον ἀσφαλῶς ὑμῖν τοῦτο Umaga. Καὶ πα-- 
ραλαβὼν αὐτοὺς τῇ ὑστεραίᾳ τήν τε χώραν τῶν Κοριν- 
ϑέων ἔκοπτε καὶ πρὸς τὴν πόλιν αὐτὴν προσῆλϑεν. Οὕτω 
δὲ τοὺς Κορινϑίους ἐξελέγξας ἀμύνεσϑαι μὴ τολμῶντας 

16 ἀφῆκε τὴν πρεσβείαν. Αὐτὸς δὲ τοὺς περιλελειμμένους 
ἄνδρας ἐκ τῆς μόρας ἀναλαβὼν ἀπῆγεν εἰς Δακδδαί- 
μονα, πρὸ ἡμέρας ποιούμενος τὰς ἀναξεύξεις καὶ πάλιν 
σκοταίους τὰς καταλύσεις. ὕπως of μισοῦντες καὶ βα- 
σκαίνοντες τῶν ᾿ρκάδων μὴ ἐπιχαίρωσιν. Ἐκ τούτου 

30 χαριζόμενος τοῖς ᾿Αχαιοῖς διέβαινεν sig ᾿Δκαρνανέαν. 
στρατιᾷ μετ᾽ αὐτῶν, καὶ πολλὴν μὲν ἠλάσατο λείαν, 
μάχῃ δὲ τοὺς ᾿Δκαρνᾶνας ἐνίκησε. ΔΙεομένων δὲ τῶν 
᾿Αχαιῶν, ὅπως τὸν χειμῶνα παραμείνας ἀφέληται τὸν 
σπόρον τῶν πολεμίων, τοὐναντίον ἔφη ποιήσειν. μᾶλ- 

46 λον γὰρ φοβηϑήσεσϑαι τὸν πόλεμον αὐτούς, ἐὰν ἐσπαρ-- 
μένην τὴν γῆν εἰς ὥρας ἔχωσιν ὃ καὶ συνέβη. Παραγ- 
γελλομένης γὰρ αὖϑις ἐπ᾽ αὐτοὺς στρατείας διηλλάγη-- 
Cav τοῖς ᾿Αχαιοῖρ. 

XXIII. Ἐπεὶ δὲ Κόνων καὶ Φαρνάβαξος τῷ βασι- 
80 λέως ναυτικῷ ϑαλαττοκρατοῦντες ἐπόρϑουν τὰ παράλια 

τῆς Δακωνικῆς, ἐτειχίσθη δὲ καὶ τὸ ἄστυ τῶν ᾿48η- 
vatov Φαρναβάζου χρήματα δόντος, ἔδοξε τοῖς Aaxs- 
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δαιμονίοις εἰρήνην ποιεῖσϑαι πρὸς βασιλέα καὶ πέμ- 
πουσιν ᾿Ανταλκίδαν πρὸς Τιρέβαξον͵ αἴσχιστα καὶ παρα-- 
νομώτατα τοὺς τὴν Aotav κατοικοῦντας Ἕλληνας, ὑπὲρ 
ὧν ἐπολέμησεν Aynotiaos, βασιλεῖ παραδιδόντες. ὍὌϑεν 
ἥκιστα συνέβη τῆς κακοδοξέας ταύτης “4Ἵγησιλάῳ μετα- 5 
σχεῖν. Ὁ γὰρ "Avraduidags ἐχϑρὸς ἦν αὐτῷ καὶ τὴν εἰ-- 
ρήνην ἐξ ἅπαντος ἔπραττεν, ὡς τοῦ πολέμου τὸν ‘Ayy- 
σίλαον αὔξοντος καὶ ποιοῦντος ἐνδοξότατον καὶ μέγι-- 
στον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὸν εἰπόντα τοὺς Aaxe- 
δαιμονέους μηδίζειν ὁ ᾿4γησίλαος ἀπεκρίνατο μᾶλλον 10 
τοὺς Μήδους λακωνίζειν. Τοῖς δὲ μὴ βουλομένοις δέχε-- 
σϑαι τὴν εἰρήνην ἀπειλῶν καὶ καταγγέλλων πόλεμον 
ἠνάγκασεν ἐμμένειν ἅπαντας οἷς ὁ Πέρσης ἐδικαίωσε, 
μάλιστα διὰ τοὺς Θηβαίους, ὅπως αὐτόνομον τὴν Βοιω-- 
τέαν ἀφέντες ἀσϑενέστεροι γένωνται. 4λον δὲ τοῦτο 15 
τοῖς ὕστερον ἐποίησεν. Ἐπεὶ γὰρ Φοιβίδας ἔργον εἰρ-- 
γάσατο δεινὸν ἐν σπονδαῖς καὶ εἰρήνῃ τὴν Καδμείαν 
καταλαβών, καὶ πάντες μὲν ἠγανάκτουν of Ἕλληνες, χα-- 
λεπῶς δὲ ἔφερον of Σπαρτιᾶται, καὶ μάλιστα of διαφε-- 
ρόμενοι τῷ ̓ 4γησιλάῳ wst ὀργῆς ἐπυνθάνοντοτοῦ ὥοι-- 30 
Bidov, τένος ταῦτα κελεύσαντος ἔπραξεν. εἰς ἐκεῖνον 
τὴν ὑπόνοιαν τρέποντες, οὐκ ὥκνησε τῷ Φοιβέδᾳ βοη- 
Sav λέγειν ἀναφανδόν, ὅτι δεῖ τὴν πρᾶξιν αὐτήν, εἴ τι 
χρήσιμον ἔχει, σκοπεῖν" τὰ γὰρ συμφέροντα τῇ Aaxe- 
δαίμονι καλῶς ἔχειν αὐτοματίξεσϑαι, κἂν μηδεὶς κε-- 25 
λεύσῃ. Καίτοι τῷ λόγῳ πανταχοῦ τὴν δικαιοσύνην ané- 
Pave πρωτεύειν τῶν ἀρετῶν᾽ ἀνδρείας μὲν γὰρ οὐδὲν 
ὄφελος εἶναι, μὴ παρούσης δικαιοσύνης. εἰ δὲ δίκαιοι 
πάντες γένοιντο, μηδὲν ἀνδρείας δεήσεσθαι. Πρὸς δὲ 
τοὺς λέγοντας, ὅτι ταῦτα δοκεῖ τῷ μεγάλῳ βασιλεῖ, ,,.Τέ80᾽ 
δ᾽ ἐκεῖνος ἐμοῦ ““ εἶπε ,,μείξων, εἰ μὴ καὶ δικαιότερος ;“ 
ὀρϑῶς καὶ καλῶς οἰόμενος δεῖν τῷ δικαίῳ καϑάπερ μέ- 
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tom βασιλικῷ μετρεῖσθαι τὴν ὑπεροχὴν τοῦ μείζονος. 
“Hy δὲ τῆς εἰρήνης γενομένης ἔπεμψεν αὐτῷ περὶ ξενέας 609 
καὶ φιλίας ἐπιστολὴν ὁ βασιλεὺς οὐκ ἔλαβεν, εἰπὼν ἐξαρ-- 
κεῖν τὴν κοινὴν φιλίαν καὶ μηδὲν ἰδίας δεήσεσϑαι με-- 

& νούσης ἐκείνης. Ἐν δὲ τοῖς ἔργοις οὐκέτι ταύτην δια- 
φυλάττων τὴν δόξαν, ἀλλὰ τῇ φιλοτιμίᾳ καὶ τῇ φιλο-- 
vente πολλαχοῦ συνεκφερόμενος, καὶ μάλιστα τῇ πρὸς 
Θηβαίους, οὐ μόνον ἔσωσε τὸν Φοιβίδαν, ἀλλὰ καὶ τὴν 
πόλιν ἔπεισεν εἰς αὐτὴν ἀναδέξασϑαι τὸ ἀδίκημα καὶ 

10 κατέχειν τὴν Καδμείαν δι᾽ ἑαυτῆς, τῶν δὲ πραγμάτων 
καὶ τῆς πολιτείας ᾿Αρχέαν καὶ Αεοντέδαν ἀποδεῖξαι xv- 
ρέους, δι’ ὧν ὁ Φοιβίδας εἰσῆλθε καὶ κατέλαβε τὴν 

᾿ ἀκρόπολιν. 
XXIV. Ἦν μὲν οὖν εὐϑὺς ἐκ τούτων ὑπόνοια Φοι-- 

16 βέδου μὲν ἔργον εἶναι, βούλευμα δὲ ᾿Δ4γησιλάου τὸ πε-- 
πραγμένον᾽" af δὲ ὕστερον πράξεις ὁμολογουμένην ἐ- 
ποίησαν τὴν αἰτέαν. Ὡς γὰρ ἐξέβαλον of Θηβαῖοι τὴν 
φρουρὰν καὶ τὴν πόλιν ἠλευϑέρωσαν, ἐγκαλῶν αὐτοῖς, 
ὅτι τὸν ᾿ἀρχέαν καὶ τὸν Δεοντέδαν ἀπεχτόνεσαν, ἔργῳ 

40 μὲν τυράννους, λόγῳ δὲ πολεμάρχους ὄντας. ἐξήνεγκδ 
πόλεμον πρὸς αὐτούς. Καὶ Κλεόμβροτος ἤδη βασιλεύων 
᾿4γησιπόλιδος τεϑνηκότος εἰς Βοιωτίαν ἐπέμῳϑη μετὰ 
δυνάμεως" ὁ γὰρ ᾿4γησέλαος, ὡς ἔτη τεσσαράκοντα γε-- 
γονὼς ap ἥβης καὶ στρατείας ἔχων ἄφεσιν ὑπὸ τῶν νό-- 

25 ov, ἔφυγε τὴν στρατείαν ἐκείνην, αἰσχυνόμενος. εἰ 
Φλιασίοις ὀλίγον ἔμπροσϑεν ὑπὲρ φυγάδων πεπολεμη- 
κὼς αὖθις ὀφϑήσεται Θηβαίους κακῶς ποιῶν διὰ τοὺς 
τυράννους. Ἦν δέ τις Δάκων Σφοδρέας ἐκ τῆς ὑπεναν-- 
ting στάσεως τῷ ᾿4γησιλάῳ τεταγμένος ἐν Θεσπιαῖς ἀρ- 

δομοστής, οὐκ ἄτολμος μὲν οὐδ᾽ ἀφιλότιμος ἀνήρ, ἀεὶ δ᾽. 
ἐλπίδων μᾶλλον ἢ φρενῶν ἀγαθῶν μεστός. Οὗτος ἐπι-- 
ϑυμῶν ὀνύματος μεγάλου καὶ τὸν Φοιβίδαν νομίζων 
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ἔνδοξον γεγονέναι καὶ περιβόητον ἀπὸ τοῦ περὶ Θήβας 
τολμήματος, ἐπεέσϑη πολὺ κάλλιον εἶναι καὶ λαμπρότε-- 
ρον, εἰ τὸν Πειραιᾶ καταλάβοι δι᾽ ξαυτοῦ καὶ τῶν ᾿'48η- 
vatov ἀφέλοιτο τὴν ϑάλασσαν ἐκ γῆς ἀπροσδοκήτως 
ἐπελθών. Δέγουσι δὲ τοῦτο μηχάνημα γενέσθαι τῶν 5 
περὶ Πελοπέδαν καὶ Μέλωνα βοιωταρχῶν. Ὑπέπεμψαν 
γὰρ ἀνθρώπους λακωνίξειν προσποιουμένους. of τὸν 
Σφοδρίαν ἐπαινοῦντες καὶ μεγαλύνοντες ὡς ἔργου τη- 
λικούτου μόνον ἄξιον ἐπῆραν καὶ παρώρμησαν ἀνελέ-- 
σϑαι πρᾶξιν ἄδικον μὲν ὁμοίως ἐχείνῃ καὶ παράνομον, 10 
τόλμης δὲ καὶ τύχης ἐνδεᾶ γενομένην. Ἡμέρα γὰρ av- 
τὸν ἐν τῷ Θριασίῳ πεδίῳ κατέλαβε καὶ κατέλαμψεν ἐλ- 
πίσαντα νυκτὸς προσμίέξειν τῷ Πειραιεῖ" καὶ φῶς ἀφ᾽ 
ἱερῶν τινων Ἐλευσινόϑεν ἰδόντας λέγουσι φρῖξαι καὶ 
περιφόβους γενέσϑαι τοὺς στρατιώτας. Αὐτὸς δὲ τοῦ 15 
ϑράσους ἐξέπεσεν. ὡς οὐκέτι λαϑεῖν ἦν, καί τινα βρα-- 
χεῖαν ἁρπαγὴν ϑέμενος αἰσχρῶς ἀνεχώρησε καὶ ἀδόξως 
εἰς τὰς Θεσπιάς. Ἐκ δὲ τούτου κατήγοροι μὲν ἐπέμ-- 
φϑησαν εἰς Σπάρτην ἐξ ̓ 4ϑηνῶν, εὗρον δὲ κατηγόρων 
μηδὲν ἐπὶ τὸν Σφοδρίαν δεομένους τοὺς ἄρχοντας, ἀλλὰ 20 
ϑανάτου κρέσιν αὐτῷ προειρηκότας, ἣν ἐκεῖνος ὑπομέ-- 
νεῖν ἀπέγνω, φοβούμενος τὴν ὀργὴν τῶν πολιτῶν αἰσχυ- 
νομένων τοὺς ᾿4ϑηναίους καὶ βουλομένων συναδικεῖ- 
σϑαι δοκεῖν; ἵνα μὴ συναδικεῖν δοκῶσιν. 

XXV. Εἶχεν οὖν υἱὸν ὁ Σφοδρίας Κλεώνυμον, οὗ 35 
παιδὸς ὄντος ἔτι καὶ καλοῦ τὴν ὄψιν ᾿Αρχίδαμος ὁ ‘Ayn- 
σιλάου τοῦ βασιλέως υἱὸς ἦρα. Καὶ τότε συνηγωνέία 
μὲν αὐτῷ κινδυνεύοντι περὶ τοῦ πατρός, συμπράττειν 
δὲ φανερῶς καὶ βοηϑεῖν οὐκ εἶχεν" ἦν γὰρ ὁ Lpodolas 
ἐκ τῶν διαφόρων τοῦ ᾿4γησιλάου. Τοῦ δὲ Κλεωνύμου 30 
προσελθόντος αὐτῷ καὶ μετὰ δεήσεως καὶ δακρύων ἐν-- 

ΘΙΟτυχόντος, ὅπως τὸν ᾿᾽4γησίλαον svvovy παράσχῃ; μά- 
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λιστα γὰρ ἐκεῖνον αὐτοῖς φοβερὸν εἶναι, τρεῖς μὲν ἢ 
τέσσαρας ἡμέρας αἰδούμενος τὸν πατέρα καὶ δεδιὼς 
σιωπῇ παρηκολούϑει᾽ τέλος δὲ τῆς κρίσεως ἐγγὺς οὔ-- 
ons ἐτόλμησεν εἰπεῖν πρὸς τὸν ‘Aynotiaov, ὅτι Κλεώ-- 

5 νυμος αὐτοῦ δεηϑείη περὶ τοῦ πατρός. Ὁ δὲ ᾿4γησίλαος 
εἰδὼς ἐρῶντα τὸν ᾿Αἀρχέδαμον οὐκ ἔπαυσεν ἦν γὰρ ὃ 
Κλεώνυμος εὐθὺς ἐκ παίδῶν ἐπέδοξος, εἴ rug καὶ ἄλλος, 
ἀνὴρ ἔσεσϑαι σπουδαῖος. Οὐ μὴν ἐνέδωκέ τι τότε χρη-- 
στὸν ἢ φιλάνϑρωπον ἐλπέδαι δεομένῳ τῷ παιδί, σκέψε-- 

Ι0σϑαι δὲ φήσας, ὅ τι καλῶς ἔχοι καὶ πρεπόντως, ἀπῆλ-- 
Sev. Aldovpevog οὖν ὁ "Agyldauog ἐξέλειπε τὸ προσιέ-- 
ναι τῷ Κλεωνύμῳ, καίπερ εἰωθὼς πολλάκις τοῦτο τῆς 

. ἡμέρας ποιεῦν πρότερον. Ἐκ δὲ τούτου κἀκεῖνοι τὰ κατὰ 
τὸν Σφοδρίαν μᾶλλον ἀπέγνωσαν, ἄχρι ov τῶν ᾽4γησι- 

16 λάου φίλων Ἐτυμοκλῆς ἔν τινι κοινολογέᾳ πρὸς αὐτοὺς 
ἀπεγύμνωσε τὴν γνώμην τοῦ ᾿4γησιλάου" τὸ μὲν γὰρ 
ἔργον ὡς ἔνι μάλιστα ψέγειν αὐτόν, ἄλλως γεμὴν ἄνδρα 
τὸν Σφοδρίαν ἀγαϑὸν ἡγεῖσϑαι καὶ τὴν πόλιν ὁρᾶν τοι-- 
οὕτων στρατιωτῶν δεομένην. Τούτους γὰρ ὁ ᾿4γησί- 

40 λαος ἑκάστοτε τοὺς λόγους ἐποιεῖτο περὶ τῆς δίκης τῷ 
παιδὶ χαρίξεσϑαι βουλόμενος, ὥστε καὶ τὸν Κλεώνυμον 
εὐθὺς αἰσϑάνεσϑαι τὴν σπουδὴν τοῦ ᾿Αρχιδάμου καὶ 
τοὺς φίλους τοὺς τοῦ Σφοδρίου ϑαρροῦντας ἤδη βοη- 
ϑεῖν. Ἦν δὲ καὶ φιλότεκνος ὁ ̓ 4γησίλαος διαφερόντωρ' 

96 καὶ περὶ ἐκείνου τὸ τῆς παιδιᾶς λέγουσιν. ὅτι μικροῖς 
τοῖς παιδίοις οὖσι κάλαμον περιβεβηκὼς ὥσπερ ἵππον 

οἴκοι συνέπαιξεν, ὀφϑεὶς δὲ ὑπό τινος τῶν φίλων πα- 
ρεκάλει μηδενὶ φράσαι, πρὺν ὧν καὶ αὐτὸς πατὴρ παέ- 
dav γένηται. 

80 XXVI. ᾿“πολυϑέντος δὲ τοῦ Σφοδρίου καὶ τῶν 
᾿4ϑηναίων, ὡς ἐπύϑοντο, πρὸς πόλεμον τραπομένων, 
σφόδρα κακῶς ὁ ̓ Αγησίλαος ἥκουσε δι᾿ ἐπιϑυμίαν ἄτο-- 
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πον καὶ παιδαριώδη δοκῶν ἐμποδὼν γεγονέναι κρίδει 
δικαίᾳ καὶ τὴν πόλιν παραίτιον ἀπειργάσϑαι παρανο-- 
μημάτων τηλιχούτων εἰς τοὺς Ἕλληνας. Ἐπεὶ δὲ τὸν 
Κλεόμβροτον οὐχ ἑώρα πρόθυμον ὄντα πολεμεῖν τοῖς 
Θηβαίοις, οὕτω δὴ χαέρειν τὸν νόμον ἐάσας, ᾧ πρόσϑεν 5 
ἐχρῆτο περὶ τῆς στρατείας. αὐτὸς εἰς Βοιωτίαν ἐνέβα- 
λεν ἤδη καὶ κακῶρ ἐποίει τοὺς Θηβαίους καὶ πάλιν av- 
τέπασχεν, ὥστε καὶ τρωϑέντος αὐτοῦ ποτε τὸν ᾿άνταλ- 
κέδαν εἰπεῖν ,,H καλὰ τὰ διδασκάλια παρὰ Θηβαίων 
ἀπολαμβάνεις μὴ βουλομένους μηδὲ ἐπισταμένους μά--τὸ 
χεσϑαι διδάξας.“ Τῷ γὰρ ὄντι Θηβαίους αὐτοὺς éav- 
τῶν πολεμικωτάτους τότε γενέσϑαι φασί, ταῖς πολλαῖς 
στρατείαις τῶν “ακεδαιμονίων ἐπ᾽ αὐτοὺς ὥσπερ ἐγ-- 
γυμνασαμένους. Διὸ καὶ Δυκοῦργος ὁ παλαιὸς ἐν ταῖς 
καλουμέναις τρισὶ ῥήτραις ἀπεῖπε μὴ πολλάκις ἐπὶ τοὺς 16 
αὐτοὺς στρατεύειν, ὅπως μὴ πολεμεῖν μανϑθάνωσιν. Ἦν 
δὲ καὶ τοῖς συμμάχοις τῶν Δακεδαιμονέων ἐπαχϑὴς ὁ 
"Aynatiaos, ὡς Ot οὐδὲν ἔγκλημα δημόσιον, ἀλλὰ θυμῷ 
τινι καὶ φιλονεικέᾳ τοὺς Θηβαίους ἀπυλέδαι ξητῶν. Οὐ- 
δὲν οὖν ἔλεγον δεόμενοι φϑείρεσϑαι δεῦρο κἀκεῖσε καϑ' 20 
ἕκαστον ἐνιαυτὸν ὀλίγοις τοσοῦτοι συνακολουϑοῦντες. 

ἜΝνϑα δὲ δὴ λέγεται τὸν ᾿4γησίλαον ἐξελέγξαι βουλόμε-- 
νον αὐτῶν τὸ πλῆϑος τόδε μηχανήσασθαι. Πάντας ἐκέ- 
λευσε καϑίσαι τοὺς συμμάχους μετ᾽ ἀλλήλων ἀναμεμιγ-- 
μένους, ἰδέᾳ δὲ τοὺς Δακεδαιμονέους ἐφ᾽ ἑαυτῶν. Εἶτα 536 
ἐκήρυττε τοὺς κεραμεῖς ἀνέστασϑθαι πρώτον᾽ ὡς δὲ ἀνέ- 
στησαν οὗτοι, δεύτερον ἐκήρυττε τοὺς χαλκεῖς, εἶτα 
τέκτονας ἐφεξῆς καὶ οἰκοδόμους καὶ τῶν ἄλλων τεχνῶν 
ἑκάστην. Πάντες οὖν ὀλίγου δεῖν ἀνέστησαν οἵ σύμμα-- 

611 you, τῶν δὲ Μακεδαιμονέων οὐδείς " ἀπεέρητο γὰρ αὐτοῖς 30 
τέχνην ἐργάξεσϑαι καὶ μανϑάνειν βάναυσον. Οὕτω δὴ 
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γελάσας ὁ ̓ 4γησίλαος Ὁρᾶτε" εἶπεν .»ὦ ἄνδρες, ὅσῳ 
πλείονας ὑμῶν στρατιώτας ἐκπέμπομεν ἡμεῖς."“ 

XXVII. Ἐν δὲ Μεγάροις, ὅτε τὴν στρατιὰν ἀπῆγεν 
ἐκ Θηβῶν, ἀναβαίνοντος αὐτοῦ πρὸς τὸ ἀρχεῖον sis τὴν 

ὅ ἀκρόπολιν σπάσμα καὶ πόνον ἰσχυρὸν ἔλαβε τὸ ὑγιὲς 
σκέλος" ἐκ δὲ τούτου διογκωθὲν μεστὸν αἵματος ἔδοξε 
γεγονέναι καὶ φλεγμονὴν ὑπερβάλλουσαν παρεῖχεν. 

Ἰατροῦ δέ τινος Συρακουσίου τὴν ὑπὸ τῷ σφυρῷ φλέβα 
σχάσαντος, al μὲν ἀλγηδόνες Elnéav, αἵματος δὲ πολ-- 

10Aov φερομένου καὶ ῥέοντος ἀνεπισχέτως λιποψυχία πολ-- 
An καὶ κίνδυνος ὀξὺς ax’ αὐτῆς περιέστη τὸν ᾿4γησί- 
λαον. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε γε τὴν φορὰν τοῦ αἵματος 
ἔπαυσε᾽ καὶ κομισϑεὶς εἰς Μακεϑαέμονα πολὺν χρόνον 
ἔσχεν ἀρρώστως καὶ πρὸς τὰς στρατείας ἀδυνάτως. Ἐν 

16 δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ πολλὰ συνέβη πταίσματα τοῖς Σπαρ-- 
τιάταις καὶ κατὰ γῆν καὶ κατὰ θάλατταν" ὧν ἦν τὸ περὶ 
Τεγύρας μέγιστον. ὅπου πρῶτον ἐκ παρατάξεως κρατη-- 
ϑέντες ὑπὸ Θηβαίων ἡττήϑησαν. Ἔδοξεν οὖν πᾶσι 
ϑέσθϑαι πρὸς πάντας εἰρήνην᾽ καὶ συνῆλθον ἀπὸ τῆς 

20 Ἑλλάδος πρέσβεις εἰς Δακεδαίμονα ποιησόμενοι τὰς δια- 
λύσεις. Ὧν εἷς ἦν Ἐπαμεινώνδας, ἀνὴρ ἔνδοξος ἐπὶ παι- 
δείᾳ καὶ φιλοσοφίᾳ. στρατηγίας δὲ πεῖραν οὕπω δεδω- 
κῶς. Οὗτος ὁρὼν τοὺς ἄλλους ἅπαντες ὑποκατακλινο- 
μένους τῷ ̓ 4γησιλάῳ, μόνος ἐχρήσατο φρονήματι παρ- 

46 ρησίαν ἔχοντι, καὶ διεξῆλθε λόγον, οὐχ ὑπὲρ Θηβαίων, 
ἀλλὰ ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος ὁμοῦ κοινόν, τὸν μὲν πόλεμον 
ἀποδεικνύων αὔξοντα τὴν Σπάρτην ἐξ ὧν ἅπαντες οἵ 
λοιποὶ κακῶς πάσχουσι, τὴν δὲ εἰρήνην ἰσότητι καὶ τῷ 
δικαίῳ κτᾶσϑαι κελεύων" οὕτω γὰρ αὐτὴν διαμενεῖν, 

80 ἴσων ἁπάντων γενομένων. 
XXVIII. Ὁρῶν οὖν ὁ ᾿4γησίλαος ὑπερφυῶς ἀγα- 

μένους καὶ προσέχοντας αὐτῷ τοὺς Ἕλληνας, ἠρώτησεν, 
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si νομίζει δίκαιον εἶναι καὶ ἴσον αὐτονομεῖσθαι τὴν 
Βοιωτίαν. ᾿Αντερωτήδαντος δὲ τοῦ Ἐπαμεινώνδου ταχὺ 
καὶ τεθαρρηκότως, εἰ κἀκεῖνος οἴεται δίκαιον avtovo- 
μεῖσϑαι τὴν Δακωνικήν., ἀναπηδήσας ὁ ̓ Αγησίλαος μετ᾽ 
ὀργῆς ἐκέλευσε λέγειν σαφῶς αὐτόν, εἰ τὴν Βοιωτίαν » 
ἀφίησιν αὐτόνομον. Τὸ δὲ αὐτὸ τοῦτο πάλιν τοῦ Ἐπα- 
μινώνδου φήσαντορ, εἰ τὴν Δακωνικὴν ἀφίησιν αὐτό- 
Ψψομον, οὕτω τραχέως ἔσχεν ὁ ̓ 4γησίλαος καὶ τὴν προ- 
φασιν ἠγάπησεν, ὡς εὐϑὺς ἐξαλεῖψαι τὸ τῶν Θηβαίων 
ὄνομα τῆς εἰρήνης καὶ προειπεῖν πόλεμον αὐτοῖς" τοὺς 10 
δὲ ἄλλους Ἕλληνας διαλλαγέντας ἐκέλευσεν ἀπιέναι, τὰ 
μὲν ἀκεστὰ τῆς εἰρήνης, τὰ δὲ ἀνήκεστα τοῦ “πολέμου 
ποιοῦντας. Ἔργον γὰρ ἦν πάσας ἐκκαϑᾶραι καὶ διαλῦ-- 
σαι τὰς ἀμφιλογίας. Ἔτυχε δὲ κατ᾽ ἐκεῖνον τὸν χρόνον 
ἐν Φωκεῦσιν ὧν ὁ Κλεόμβροτος μετὰ δυνάμεως. Εὐϑὺς 15 
οὖν ἔπεμπον οἵ ἔφοροι κελεύοντες αὐτὸν ἐπὶ Θηβαίους 
ἄγειν τὸ στράτευμα᾽ καὶ τοὺς συμμάχους περιπέμπον- 
τες ἥϑροιξον, ἀπροϑύμους μὲν ὄντας καὶ βαρυνομένους 
τὸν πόλεμον, οὕπω δὲ ϑαρροῦντας ἀντιλέγειν οὐδὲ 
ἀπειϑεῖν τοῖς Δακεδαιμονίοις. Πολλῶν δὲ σημείων μο-- 30 
χϑηρῶν γενομένων, ὡς ἐν τῷ περὶ Ἐπαμεινώνδου γέ- 
γραπται, καὶ Προϑόου τοῦ Δάκωνος ἐναντιουμένου πρὸς 
τὴν στρατείαν, οὐκ ἀνῆκεν ὁ ̓ 4γησίλαος,. ἀλλ᾽ ἐξέπραξε 
τὸν πόλεμον, ἐλπέξων αὐτοῖς μέν, [αὐτονόμου]τῆς Ἑλλά- 
dog ὅλης ὑπαρχούσης, ἐκσπόνδων δὲ τῶν Θηβαίων γε-- 25 
νομένων, καιρὸν εἶναι δίχην λαβεῖν παρ᾽ αὐτῶν. Andot 
δὲ τὸ σὺν ὀργῇ μᾶλλον ἢ λογισμῷ γενέσθαι τὴν στρα- 
τείαν ἐκείνην ὁ καιρός. Τῇ γὰρ τετράδι ἐπὶ δέχα τοῦ 

612 Σκιροφοριῶνος μηνὸς ἐποιήσαντο τὰς σπονδὰς ἐν Aans- 

δαίμονι. τῇ δὲ πέμπτῃ τοῦ Ἑκατομβαιῶνος ἡττήϑησαν 30 
ἐν Δεύκτροις ἡμερῶν εἴκοσι διαγενομένων. ᾿4πέϑανον 
δὲ χέλιοι Δακεδαιμονίων καὶ Κλεόμβροτος 6 βασιλεὺς 
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καὶ περὶ αὐτὸν of κράτιστοι τῶν Σπαρτιατῶν. Ἐν οἷς 
καὶ Κλεώνυμόν φασι τὸν Σφοδρίου τὸν καλὸν τρὶς π8-- 
σόντα πρὸ τοῦ βασιλέως καὶ τοσαυτάκις ἐξαναστάντα καὶ 
μαχόμενον τοῖς Θηβαίοις ἀποθανεῖν. 

5 XXIX. Συμβάντος δὲ τοῖς τε Δακεδαιμονίοις πταί-- 

Ouatos ἀπροσδοκήτου καὶ τοῖς Θηβαίοις παρὰ δόξαν εὐ-- 
τυχήματος οἷον οὐ γέγονεν ἄλλοις Ἕλλησι πρὸς Ἕλλη- 
νας ἀγωνισαμένοις, οὐδὲν ἄν tig ἧττον ἐξήλωσε τῆς 
ἀρετῆς καὶ ἠγάσϑη τὴν ἡττημένην πόλιν ἢ τὴν νικῶσαν. 

10Ὁ μὲν γὰρ Ξενοφῶν φησι τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἔχειν τε 
καὶ τὰς ἐν οἴνῳ καὶ παιδιᾷ φωνὰς καὶ διατριβὰς ἀξιο-- 
μνημόνευτον, ὀρθῶς λέγωφ᾽ ἔστι δὲ οὐχ ἥττον, ἀλλὰ 
καὶ μᾶλλον ἄξιον κατανοεῖν καὶ θεᾶσϑαι τῶν ἀγαθῶν ἃ 
παρὰ τὰς τύχας πράττουσι καὶ λέγουσι διευσχημονοῦν- 

1ότες. Ἔτυχε μὲν γὰρ ἡ πόλις ἑορτὴν ἄγουσα καὶ ξένων 
οὖσα μεστή᾽ γυμνοπαιδέαι γὰρ ἦσαν ἀγωνιξομένων χο-- 
ρῶν ἐν τῷ θεάτρῳ᾽ παρῆσαν δ᾽ ἀπὸ «Μεύκτρων of τὴν 
συμφορὰν ἀπαγγέλλοντες. Of δὲ ἔφοροι, καέπερ εὐθὺς 
ὄντος καταφανοῦς, ὅτι διέφϑαρται τὰ πράγματα καὶ 

inv ἀρχὴν ἀπολωλέκασιν. οὔτε χορὸν ἐξελθεῖν εἴασαν 
οὔτε τὸ σχῆμα τῆς ἑορτῆς μεταβαλεῖν τὴν πόλιν, ἀλλὰ 
κατ᾽ οἰκέαν τῶν τεθνεώτων τοῖς προσήκουσι τὰ ὀνόματα 
πέμψαντες αὐτοὶ τὰ περὶ τὴν ϑέαν καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν 
χορῶν ἔπραττον. “ἅμα δὲ ἡμέρᾳ φανερῶν ἤδη γεγονό- 

25 toy πᾶσι τῶν τε σωζομένων καὶ τῶν τεϑνεώτων, οἵ μὲν 
τῶν τεϑνεώτων πατέρες καὶ κηδεσταὶ καὶ οἰκεῖοι κατα-- 
βαένοντες εἰς ἀγορὰν ἀλλήλους ἐδεξιοῦντο λιπαροὶ τὰ 
πρόσωπα, φρονήματος μεστοὶ καὶ γήϑους, of δὲ τῶν 
σωξυμένων, ὥσπερ ἐπὶ πένϑει, μετὰ τῶν γυναικῶν οἴκοι 

80 διέτριβον, εἰ δέ τις Ux’ ἀνάγκης προέλϑοι, καὶ σχήματε 
καὶ φωνῇ καὶ βλέμματι ταπεινὸς ἐφαένετο καὶ συνεσταλ-- 
μένος. Ἔτι δὲ μᾶλλον τῶν γυναικῶν ἰδεῖν ἦν καὶ πυϑέ- 
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όσϑαι τὴν μὲν ξῶντα προσδεχομένην υἱὸν ἀπὸ τῆς μάχης 
κατηφῆ καὶ σιωπηλήν, τὰς δὲ τῶν πεπτωκέναι λεγομέ- 
νῶν ἔν τε τοῖς ἱεροῖς εὐθὺς ἀναστρεφομένας καὶ πρὸς 
ἀλλήλας ἱλαρῶς καὶ φιλοτίμως βαδιξούσας. 

XXX. Οὐ μὴν ἀλλὰ τοῖς πολλοῖς. ὡς ἀφέσταντο 5 
μὲν of σύμμαχοι, προσεδοκᾶτο δὲ νενικηκὼς Ἐπαμεινών- 
δας καὶ μεγαλοφρονῶν ἐμβαλεῖν εἰς Πελοπόννησον, ἕν-- 
vou τῶν χρησμῶν ἐνέπεσε τότε πρὸς τὴν χωλότητα τοῦ 
"Aynoridov καὶ δυσθυμία πολλὴ καὶ πτοία πρὸς τὸ 
ϑεῖον, ὡς διὰ τοῦτο πραττούσης κακῶρ τῆς πόλεως, ὅτι 10 
τὸν ἀρτίποδα τῆς βασιλείας ἐκβαλόντες δἴλοντο χωλὸν 
καὶ πεπηρωμένον" ὃ παντὸς μᾶλλον αὐτοὺς ἐδέδασκε 
φράξεσθϑαι καὶ φυλάττεσθαι τὸ δαιμόνιον. Διὰ δὲ τὴν 
ἄλλην δύναμιν αὐτοῦ καὶ ἀρετὴν καὶ δόξαν οὐ μόνον 
ἐχρῶντο βασιλεῖ καὶ στρατηγῷ τῶν κατὰ πόλεμον, ἀλλα ιν 
καὶ τῶν πολιτικῶν ἀποριῶν ἐατρῷ καὶ διαιτητῇ, τοῖς ἐν 
τῇ μάχῃ καταδειλιάσασιν, οὗς αὐτοὶ τρέσαντας ὀνομά-- 
ξουσιν, ὀκνοῦντες τὰς ἐκ τῶν νόμων ἀτιμέας προσάγειν, 
πολλοῖς οὖσι καὶ δυνατοῖς, φοβούμενοι νεωτερισμὸν ax 
αὐτῶν. Οὐ γὰρ μόνον ἀρχῆς ἀπεέργονται πάσης, ἀλλὰ 
καὶ δοῦναί τινι τούτων γυναῖκα καὶ λαβεῖν ἄδοξόν ἐστι' 
ater δὲ ὁ βουλόμενος αὐτοὺς τῶν ἐντυγχανόντων. Of 
δὲ καρτεροῦσι περιϊόντες αὐχμηροὶ καὶ ταπεινοί, τρέβω-- 
vag τὸ προσερραμμένους χρώματος βαπτοῦ φοροῦσι καὶ 
ξυρῶνται μέρος τῆς ὑπήνης, μέρος δὲ τρέφουσι. ΖΙ εινὸν 25 
οὖν ἦν τοιούτους ἐν τῇ πόλει περιορᾶν πολλοὺς οὐκ 
ὀλίγων δεομένῃ στρατιωτῶν. Καὶ νομοϑέτην αἱροῦνται 
τὸν ᾿4γησίλαον. Ὁ δὲ μήτε προσϑείς τι μήτε ἀφελὼν 
μήτε μεταγράψας εἰσῆλθεν εἰς τὸ πλῆϑος τῶν Aaxe- 

618 δαιμονίων καὶ φήδας, ὅτι τοὺς νόμους δεῖ σήμερον 80 
ἐᾶν καϑεύδειν, ἐκ δὲ τῆς σήμερον ἡμέρας κυρίους εἶναι 
πρὸς τὸ λοιπόν, ἅμα τούς τε νόμους τῇ πόλει καὶ τοὺς 
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ἄνδρας ἐπιτέμους ἐφύλαξε. Βουλόμενος δὲ τὴν xagov- 
σαν ἀϑυμίαν καὶ κατήφειαν ἀφελεῖν τῶν νέων ἐνέβαλεν 
sig ᾿ἀρκαδίαν, καὶ μάχην μὲν ἰσχυρῶς ἐφυλάξατο συν-- 
apa τοῖς ἐναντίοις, ἑλὼν δὲ πολέχνην τινὰ τῶν Μαν-- 

5 τινέων καὶ τὴν χώραν ἐπιδραμὼν ἐλαφροτέραν ἐποίηδε 
ταῖς ἐλπέσι καὶ ἡδέω τὴν πόλιν ὡς οὐ παντάπασιν ἀπε-- 
γνωσμένην. 

XXXI. Ἐκ δὲ τούτου παρῆν εἰς τὴν Δακωνικὴν ὃ 
᾿Επαμεινώνδας μετὰ τῶν συμμάχων, οὐκ ἐλάττονας ἔχων 

τοτετρακισμυρίέων ὁπλιτῶν. Πολλοὶ δὲ καὶ ψιλοὺ καὶ ἄνο--: 
πλονι πρὸς ἁρπαγὴν συνηκολούθουν, ὥστε μυριάδας 
ἑπτὰ τοῦ σύμπαντος ὄχλου συνεισβαλεῖν εἰς τὴν Δακω- 
νικήν. Ἦν μὲν δὴ χρόνος οὐκ ἐλάττων ἐτῶν ἑξακοσέων, 
ἀφ᾽ οὗ κατῴκουν τὴν Δακεδαίμονα Ζωριεῖς᾽ ἐν δὲ τού- 

Ἰότῳ παντὶ τότε πρῶτον ὥφϑησαν ἐν τῇ χώρᾳ πολέμιοι, 
πρότερον δὲ οὐδεὶς ἐτόλμησεν" ἀλλὰ ἀδήωτον καὶ ἄϑι--: 
κτον οὖσαν ἐμβαλόντες ἐπυρπόλουν καὶ διήρπαξον ἄχρε 
τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς πόλξως. μηδενὸς ἐπεξιόντος. Ὁ 
γὰρ ᾿4γησίλαος οὐκ sla πρὸς τοσοῦτον, ὥς φησι Θεό- 

δοπομπος. ῥεῦμα καὶ κλύδωνα πολέμου μάχεσϑαι τοὺς 
“ακεδαιμονίους, ἀλλὰ τῆς πόλεως τὰ μέσα καὶ κυριώ- 
rare τοῖς ὁπλίταις περιεσπειραμένος ἐκαρτέρει τὰς ἀπει- 
λὰς καὶ τὰς μεγαλαυχίας τῶν Θηβαίων, προχαλουμένων 
ἐκεῖνον ὀνομαστὶ καὶ διαμάχεσϑαι περὶ τῆς χώραρ κε-- 

95 λευόντων, ὃς τῶν κακῶν αἵτιός ἐστιν ἐκκαύσας τὸν πό-- 
λεμον. Οὐχ ἧττον δὲ τούτων ἐλύπουν τὸν ᾿4γησίλαον 
οἵ κατὰ τὴν πόλιν ϑόρυβοι καὶ κραυγαὶ καὶ διαδρομαὶ 
τῶν τὸ πρεσβυτέρων δυσανασχετούντων τὰ γινόμενα 
καὶ τῶν γυναικῶν οὐ δυναμένων ἡσυχάζειν, ἀλλὰ παν-- 

δ0τάπασιν ἐκφρόνων οὐσῶν πρός τε τὴν κραυγὴν καὶ τὸ 
πῦρ τῶν πολεμίων. Ἠνία δὲ καὶ τὸ τῆς δόξης αὐτόν, ὅτι 
την πόλιν μεγέστην παραλαβὼν καὶ δυνατωτάτην ξώρα 
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συνεσταλμένον αὐτῆς τὸ ἀξιωμα καὶ τὸ αὔχημα κεκο- 
λουμένον., ᾧ καὶ αὐτὸς ἐχρήσατο πολλάκις εἰπών, ὅτι 
γυνὴ Δάκαινα καπνὸν οὐχ ἑώρακε πολέμιον. Δέγεται 
δὲ καὶ ᾿Ανταλκίδας, ᾿4ϑηναίου τινὸς ἀμφισβητοῦντος 
ὑπὲρ ἀνδρείας πρὸς αὐτὸν καὶ εἰπόντος ,,Husts μέντοι ὁ 
πολλάκις ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ Κηφισοῦ ἐδιώξαμεν ,“ς ὑποτυ-- 
χεῖν᾽ AAA’ ἡμεῖς γε οὐδέποτε ὑμᾶς ἀπὸ τοῦ Εὐρώτα." 
Παραπλησίως δὲ καὶ πρὸς τὸν ᾿4ργεῖον ἀπεκρίνατο τῶν 
ἀσημοτέρων τις Σπαρτιατῶν ὁ μὸν γὰρ sixes’ .. Πολλοὶ 
ὑμῶν ἐν τῇ ̓ Αργολίέδι xetvras,“ ὁ δὲ ἀπήντησεν Ὑμῶν 18 
δέ γε οὐδεὶς ἐν τῇ “Μακωνικῇ."“ 

XXXII. Tore μέντοι τὸν ᾿ἀνταλκέδαν φασὺν ἔφορον 
ὄντα τοὺς παῖδας εἰς Κύϑηρα ὑπεκθέσθαι περίφοβον 
γενόμενον. Ὁ δὲ ᾿Αγησίλαος, ἐπιχειρούντων διαβαίνειν 
τὸν ποταμὸν τῶν πολεμίων καὶ βιάξεσθαι πρὸς τὴν 10-15 
λιν, ἐκλιπὼν τὰ λοιπὰ παρετάξατο πρὸ τῶν μέσων καὶ 
ὑψηλῶν. Ἐρρύη δὲ πλεῖστος ἑαυτοῦ καὶ μέγιστος τότε 
ὁ Evowrag, χιόνων γενομένων, καὶ τὸ ῥεῦμα μᾶλλον 
ὑπὸ ψυχρότητος ἢ τραχύτητος ἐγένετο σκληρὸν καὶ ya- 
λεπὸν τοῖς Θηβαίοις. Πορευόμενον δὲ πρῶτον τῆς φά- 20 
λαγγος τὸν Ἐπαμεινώνδαν ἐδείκνυσάν τινες τῷ ᾿4γησι- 
λάφ᾽ κἀκεῖνος, ὡς λέγεται, πολὺν χρόνον ἐμβλέψας αὐ-- 
τῷ καὶ συμπαραπέμψας τὴν ὄψιν οὐδὲν ἢ τοσοῦτον μό-- 
νον εἶπεν" ,,2 τοῦ μεγαλοπράγμονος ἀνθρώπου.“ Ἐπεὶ _ 
ὃὲ φιλοτιμούμενος ὁ Ἐπαμεινώνδας ἐν τῇ πόλει μάχην 25 
συνάψαι καὶ στῆσαι τρόπαιον οὐκ ἴσχυσεν ἐξαγαγεῖν 
οὐδὲ προκαλέσασϑαι τὸν ᾿4γησίλαον, ἐκεῖνος μὲν ava- 
ξεύξας πάλιν ἐπόρθει τὴν χώραν, ἐν δὲ “ακεδαέμονι 
τῶν πάλαι tivte ὑπούλων καὶ πονηρῶν ὡς διακόσιοι 
συστραφέντες κατελάβοντο τὸ Ἰσσώριον, οὗ τὸ τῆς ᾽4ρ-- 380 

ΘΙ 4τέμιδος ἱερόν ἐστιν, εὐερκῆ καὶ δυσεχβίαστον τόπον. 
Ἐφ᾽ οὖς βουλομένων εὐθὺς ὠϑεῖσϑαι τῶν Δακεδαιμο-- 

PLOT. VIT. 1Π.. 12 
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νέων, φοβηϑεὶς τὸν νεωτερισμὸν ὁ ̓ 4γησέλαος ἐκέλευσε 
τοὺς μὲν ἄλλους ἡσυχίαν ἄγειν, αὐτὸς δὲ ἐν ἱματέῳ καὶ 
usd” ἑνὸς οἰκέτου προσῇει, βοῶν ἄλλως ἀκηκοέναι τοῦ 
προστάγματος αὐτούς" οὐ γὰρ ἐνταῦϑα κελεῦσαι συν-- 

δελϑεῖν οὐδὲ πάντας, ἀλλὰ τοὺς μὲν ἐκεῖ (δείξας ἕτερον 
τόπον). τοὺς δὲ ἀλλαχόσε τῆς πόλεως. Of δὲ ἀκούσαντες 
ἤσϑησαν οἰόμενοι λανϑάνειν, καὶ διαστάντες ἐπὶ τοὺς 
τόπους οὖς ἐκεῖνος ἐκέλευσεν ἀπεχώρουν. Ὁ δὲ τὸ μὲν 
Ἰσσώριον εὐθὺς μεταπεμψάμενος ἕτέρους κατέσχε, τῶν 

100% συστάντων ἐκείνων περὶ πεντεκαίδεκά τινας συλλα- 
βὼν νυκτὸς ἀπέκτεινεν. “Addn δὲ μείξων ἐμηνύϑη συν- 
ὠμοσέα καὶ σύνοδος ἀνδρῶν Σπαρτιατῶν ἐπὶ πράγμασι 
νεωτέροις εἰς οἰκίαν κρύφα συνερχομένων, οὗς καὶ κρέ- 
νειν ἄπορον ἦν ἐν ταραχῇ τοσαύτῃ καὶ περιορᾶν ἐπι- 

15 βουλεύοντας. ᾿Απέχτεινεν οὖν καὶ τούτους μετὰ τῶν 

ἐφόρων βουλευσάμενος ὁ ̓4γησίλαος ἀκρέτους, οὐδενὸς 
δέχα δίκης τεϑανατωμένου πρότερον Σπαρτιατῶν. Ἐπεὶ 
δὲ πολλοὶ τῶν τεταγμένων slg τὰ ὅπλα περιοίκων καὶ 
εἰλώτων ἀπεδίδρασκον ἐκ τῆς πόλεως πρὸς τοὺς πολε-- 

20 μέους καὶ τοῦτο πλείστην ἀϑυμίαν παρεῖχεν, ἐδίδαξε 
τοὺς ὑπηρέτας περὶ ὄρϑρον ἐπιφοιτᾶν ταῖς στιβάσι καὶ 
τὰ ὅπλα τῶν ἀποκεχωρηκότων λαμβάνειν καὶ ἀποκρύ- 
HELV, ὅπως ἀγνοῆται τὸ πλῆϑος. ᾿ἀναχωρῆσαι δὲ τοὺς . 
Θηβαίους ἐκ τῆς Δακωνικῆς of μὲν ἄλλοι λέγουσι χϑει--᾿ 

95 μώνων γενομένων καὶ τῶν ᾿Αρκάδων ἀρξαμένων ἀπιέ-- 
vow καὶ διαρρεῖν ἀτάκτως, of δὲ τρεῖς μῆνας ἐμμεμενη-- 
κότας ὅλους καὶ τὰ πλεῖστατῆς χώρας διαπεπορϑηκόταρ' 
Θεόπομπος δέ φησιν, ἤδη τῶν βοιωταρχῶν ἐγνωκότων 
ἀπαίρειν, ἀφικέσθαι πρὸς αὐτοὺς Φρίξον, ἄνδρα Σπαρ-- 

βοτιάτην, παρὰ ᾿4γησιλάου δέκα τάλαντα κομέξζοντα τῆς 
ἀναχωρήσεως μισϑόν., ὥστε τὰ πάλαι δεδογμένα πράτ- 
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τουσιν αὐτοῖς ἐφόδιον παρὰ τῶν πολεμέων προσπεριγε-- 
νέσϑαι. 

ΧΧΧΠΙ. Τοῦτο μὲν οὖν οὐκ οἶδα ὅπως ἠγνόησαν of 
ἄλλοι, μόνος δὲ Θεόπομπος ἤσϑετο. Τοῦ δὲ σωθῆναι 
τὴν Σπάρτην τότε πάντες αἴτιον ὁμολογοῦσι γενέσϑαι 5 
τὸν ᾿4γησίλαον, ὅτι τῶν ἐμφύτων αὐτῷ παϑῶν, φιλο-- 
μεικίας καὶ φιλοτιμέας. ἀποστὰς ἐχρήσατο τοῖς πράγμα-- 
σιν ἀσφαλῶς. Οὐ μέντοι τήν γε δύναμιν καὶ τὴν δόξαν 
ἐδυνήϑη τῆς πόλεως ἀναλαβεῖν ἐκ τοῦ πταίσματος, ἀλλ 
ὥσπερ σώματος ὑγιεινοῦ, λίαν δὲ ἀκριβεῖ καὶ κατησκη-- τὸ 
μένῃ κεχρημένου διαίτῃ παρὰ πάντα τὸν χρόνον, ἁμαρ- 
τία μία καὶ ῥοπὴ τὴν πᾶσαν ἔκλινεν εὐτυχίαν τῆς πό-- 
λεως" οὐχ ἀλόγως. Πρὸς γὰρ εἰρήνην καὶ ἀρετὴν καὶ 
ὁμόνοιαν ἄριστα συντεταγμένῳ πολιτεύματι προσαγα- 
γόντες ἀρχὰς καὶ δυναστείας βιαίους, ὧν οὐδενὸς ἡγεῖτο 15 

_ δεῖσθαι πόλιν εὐδαιμόνως βιωσομένην ὃ Δυκοῦργος, 
ἐσφάλησαν. Αὐτὸς μὲν οὖν ὁ ̓ Αγησίλαος ἤδη πρὸς τὰς 
στρατείας ἀπειρήκει διὰ τὸ γῆρας, Aoxldapog δὲ ὁ υἱὸς 
αὐτοῦ τὴν ἐκ Σικελίας ἥκουσαν παρὰ τοῦ τυράννου 
βοήϑειαν ἔχων ἐνίκησεν ᾿ἀρκάδας τὴν λεγομένην ἄδα-- 90 
κρυν μάχην᾽ οὐδεὶς γὰρ ἔπεσε τῶν μετ᾽ αὐτοῦ, συχνοὺς 
δὲ τῶν ἐναντίων ἀνεῖλεν. Αὕτη μάλιστα τὴν ασϑένειαν 
ἤλεγξεν ἡ νέκη τῆς πόλεως. Πρότερον μὲν γὰρ οὕτω 
σύνηϑες ἡγοῦντο καὶ προσῆχον ἔργον αὐτοῖς εἶναι τὸ 
νικᾶν τοὺς πολεμίους, ὥστε μήτε ϑύειν τοῖς ϑεοῖς πλὴν 25 
ἀλεκτρυόνα νικητήριον ἐν τῇ πόλει μήτε μεγαληγορεῖν 
τοὺς ἀγωνισαμένους μήτε ὑπερχαέρειν τοὺς πυνϑανο- 
μένους, ἀλλὰ καὶ τῆς ἐν Μαντινείᾳ μάχης γενομένης, ἣν 
Θουκυδέδης γέγραφε, τῷ πρώτῳ φράσαντι τὴν νίκην οἵ 

615 ἄρχοντες ἐκ φιδιτέου κρέας ἔπεμψαν εὐαγγέλιον, ἄλλο 80 
δὲ οὐδέν᾽ τότε δὲ τῆς μάχης ἀγγελϑείσης καὶ τοῦ ᾿4ρχι- 
δάμου προσιόντος οὐδεὶς ἐχαρτέρησεν, ἀλλὰ πρῶτος ὁ 

12* 
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πατὴρ ἀπήντα δακρύων ὑπὸ χαρᾶς καὶ μετ᾽ ἐκεῖνον τὰ 
ἀρχεῖα, τῶν δὲ πρεσβυτέρων καὶ τῶν γυναικῶν τὸ πλῆ-- 
Bog ἐπὶ τὸν ποταμὸν κατῇει τάς te χεῖρας ὀρεγόντων 
καὶ ϑεοκλυτούντων, ὥσπερ ἀπεωσμένης τὰ παρ᾽ ἀξέαν 

5 ὀνείδη τῆς Σπάρτης καὶ λαμπρὸν αὖϑις ἐξ ἀρχῆς τὸ 
φῶς ὁρώσης" ἐπεὶ πρότερόν γέ φασιν οὐδὲ ταῖς γυ- 
ναιξὶν ἀντιβλέπειν τοὺς ἄνδρας αἰσχυνομένους ἐφ᾽ οἷς 
ἔπταισαν. 

XXXIV. Οἰὐκιξομένης δὲ Μεσσήνης ὑπὸ τῶν περὶ 
τΙοτὸν ᾿ξπαμεινώνδαν καὶ τῶν ἀρχαίων πολιτῶν πανταχό- 

Bev εἰς αὐτὴν συμπορευομένων,. διαμάχεσθαι μὲν οὐκ 
ἐτόλμων οὐδὲ κωλύειν ἐδύναντο, χαλεπῶς δὲ καὶ βα-- 
ρέως πρὸς τὸν ᾿4γησέλαον εἶχον, ὅτι χώραν οὔτε πλήϑει 
τῆς Δακωνικῆς ἐλάττονα καὶ πρωτεύουσαν ἀρετῇ τῆς 

16Ἑλληνικῆς ἔχοντες καὶ καρπούμενοι χρόνον τοσοῦτον 
ἐπὶ τῆς ἐκείνου βασιλείας ἀπολωλέκασι. 410 καὶ προτει-- _ 
νομένην ὑπὸ τῶν Θηβαίων τὴν εἰρήνην ὁ ̓ Α4γησέλαος 
οὐκ ἐδέξατο. My βουλόμενος δὲ τῷ λόγῳ προέσϑαι τοῖς 
ἔργῳ κρατοῦσι τὴν χώραν, ἀλλὰ φιλονεικῶν, ἐκείνην 

40 μὲν οὐκ ἀπέλαβε, μικροῦ δὲ τὴν Σπάρτην προσαπέβαλε 
καταστρατηγηϑείς. Ἐπεὶ γὰρ οἵ Μαντινεῖς αὖϑις ἀπέ- 
στησαν τῶν Θηβαίων καὶ μετεπέμποντο τοὺς Δακεδαι-- 
povioug, αἰσϑόμενος ὁ Ἐπαμεινώνδας τὸν ᾿4γησέλαον 
ἐξεστρατευμένον μετὰ τῆς δυνάμεως καὶ προσιόντα, λα-- 

26 ϑὼν τοὺς Μαντινεῖς ἀνέξευξε νυκτὸς ἐκ Τεγέας ἄγων 
ἐπ᾽ αὐτὴν τὴν Δακεδαίμονα τὸ στράτευμα. καὶ μιχρὸν 
ἐδέησε παραλλάξὰς τὸν ‘Aynotiaoy ἔρημον ἐξαέφνης κα-- 
ταλαβεῖν τὴν πόλιν. Εὐϑύνου δὲ Θεσπιέως, ὡς Καλ- 
λισϑένης φησίν, ὡς δὲ Ξενοφῶν. Κρητός τινος. ἐξαγ-- 

δογείλαντος τῷ ᾿Δ4γησιλάῳ, ταχὺ προπέμψας ἱππέα τοῖς 
ἐν τῇ πόλει φράσοντα μετ᾽ οὐ πολὺ καὶ αὐτὸς παρῆλθεν 
slg τὴν Σπάρτην. Ὀλίγῳ δὲ ὕστερον of Θηβαῖοι διέ- 
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βαινον τὸν Εὐρώταν καὶ προσέβαλλον τῇ πόλει μάλα 
ἐρρωμένως τοῦ ᾿4γησιλάου καὶ παρ᾽ ἡλικίαν ἐπαμῖνον-- 
τος. Οὐ γάρ, ὡς πρότερον, ἀσφαλείας ἑώρα τὸν καιρὸν 
ὄντα καὶ φυλακῆς, ἀλλὰ μᾶλλον ἀπονοίας καὶ τόλμης, 
οἷς τὸν ἄλλον χρόνον οὐδέποτε πιστεύσας οὐδὲ χρησά- 5 
μενορ) τότε μόνοις ἀπεώσατο τὸν κένδυνον, ἐκ τῶν χει-- 
ρῶν τοῦ Ἐπαμεινώνδου τὴν πόλιν ἐξαρπάσας καὶ στήσας 
τρόπαιον καὶ τοῖς παισὶ καὶ ταῖς γυναιξὶν ἐπιδείξας τὰ 
κάλλιστα τροφεῖα τῇ πατρίδι τοὺς Δακεδαιμονέους ἀπο-- 
διδόντας, ἐν δὲ πρώτοις τὸν ᾿Αρχέδαμον ἀγωνιζόμενον 10 
ὑπερηφάνως τῇ τὸ ῥώμῃ τῆς ψυχῆς καὶ τῇ κουφότητι 
τοῦ σώματος ὀξέως ἐπὶ τὰ ϑλιβόμενα τῆς μάχης διαϑθέ- 

οοντα διὰ τῶν στενωπῶν καὶ πανταχοῦ μετ᾽ ὀλίγων av- 
τερεέδοντα τοῖς πολεμίοις" Ἰσέδαν δὲ δοκῶ, τὸν Φοιβέ- 

δου υἱόν. ov τοῖς πολέταις μόνον, ἀλλὰ καὶ τοῖς πολε-- 15 
μίοις ϑέαμα φανῆναι καλὸν καὶ ἀγαστόν. Ἦν μὲν γὰρ 
ἐκπρεπὴς τὸ εἶδος καὶ τὸ μέγεϑος τοῦ σώματος, ὥραν δὲ 
ἐν 9 τὸ ἥδιστον ἀνθοῦσιν ἄνθρωποι͵ παριόντες εἰς ἄν-- 
δρας ἐκ παίδων εἶχε, γυμνὸς δὲ καὶ ὅπλων τῶν σκεπόν.- 
coy καὶ ἱματέων λέπα χρισάμενος τὸ σῶμα καὶ τῇ μὲν 30 
ἔχων χειρὶ λόγχην, τῇ δὲ ξίφος ἐξήλατο τῆς οἰκέας καὶ 
διὰ μέσων τῶν μαχομένων ὠσάμενος ἐν τοῖς πολεμίοις 
ἀνεστρέφετο παίων τὸν προστυχόντα καὶ καταβάλλων. 
Ἐτρώϑη δὲ ὑπ᾽ οὐδενός, εἴτε ϑεοῦ du’ ἀρετὴν φυλάτ- 
τοντος αὐτόν, εἴτε μεῖξόν τε καὶ κρεῖττον ἀνθρώπου 25 
φανεὶς τοῖς ἐναντίοις. Ἐπὶ τούτῳ δὲ λέγεται τοὺς ἐφό- 
ρους στεφανώσαντας αὐτὸν εἶτα χιλίων δραχμῶν ἐπι- 
βαλεῖν ξημίαν, ὅτε χωρὶς ὅπλων διακινδυνεύειν ἐτόλ- 
μησεν. 

XXXV. Ὀλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις περὶ τὴν Mav-30 
τένειαν ἐμαχέσαντο, καὶ τὸν Ἐπαμεινώνδαν ἤδη κρα- 

δΙΘτοῦντα τῶν πρώτων. ἔτι δὲ ἐγκείμενον καὶ κατασπεύ- 
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dovea τὴν δίωξιν ᾿Αντικράτης Δάκων ὑποστὰς ἔπαιαε 
δόρατι μεν, ὡς Ζιοσκουρέδης ἰστόρηκε, Δακεδαιμόνιοι 
δὲ Μαχαιρίωνας ἔτι νῦν τοὺς ἀπογόνους τοῦ ᾿Αντικρά- 
τους καλοῦσιν, ὡς μαχαέρᾳ πατάξαντος. Οὕτω γὰρ 

ὁ ἐθαύμασαν καὶ ὑπερηγάπησαν αὐτὸν φόβῳ τοὐ Ἐπαμει- 
νώνδου ξῶντος, ὥστε τιμὰς μὲν ἐκείνῳ καὶ δωρεὰς ψη- 
φίσασϑαι, γένει δ᾽ ἀτέλειαν, ἣν ἔτι καὶ καϑ' ἡμᾶς ἔχει 
Καλλικράτης, εἷς τῶν ᾿Αντικράτους ἀπογόνων. Μετὰ 
δὲ τὴν μάχην καὶ ϑάνατον τοῦ Ἐπαμεινώνδου γενομένης 

10 εἰρήνης τοῖς Ἕλλησι πρὸς αὑτούς, ἀπήλαυνον of περὶ 
τὸν ᾿Αγησίλαον τοῦ ὄρχου τοὺς Μεσσηνίους, ὡς πόλιν 
οὐκ ἔχοντας. Ἐπεὶ δὲ of λοιποὶ πάντες ἐδέχοντο καὶ 
τοὺς ὄρκους ἐλάμβανον παρ᾽ αὐτῶν, ἀπέστησαν οἵ Aa- 
κεδαιμόνιοι, καὶ μόνοις αὐτοῖς πόλεμος ἦν ἐλπέξουσεν 

16 ἀναλήψεσθαι τὴν Μεσσηνίαν. Βίέαιος οὖν ἐδόκεε καὶ 
ἀτενὴς καὶ πολέμων ἄπληστος 0 ̓ Δ4γησίλαος εἶναι. τὰς 
μὲν κοινὰς διαλύσεις πάντα τρόπον ὑπορύττων καὶ ἀνα-- 
βάλλων, πάλιν δὲ ὑπὸ χρημάτων ἀπορίας ἀναγκαξόμε--: 
νὸς ἐνοχλεῖν τοῖς κατὰ πόλιν φέλοις καὶ δανείζεσθαι καὶ 

50 συνερανίξεσϑαι. δέον ἀπηλλάχϑαι κακῶν εἰς τοῦτο πε-- 
ριήκοντι τῷ καιρῷ, xal μὴ τὴν ἅπασαν ἀρχὴν τοσαύ- 
την γενομένην ἀφεικότα καὶ πόλεις καὶ γῆν καὶ ϑάλατ--: 

᾿ αν onto τῶν ἐν Μεσσήνῃ κτημάτων καὶ προσόδων 
σφαδαάζξειν. | 

95 XXXVI. Ἔτι δὲ μᾶλλον ἠδόξησε Τάχῳ τῷ Αἰγυπτίῳ 
στρατηγὸν ἐπιδοὺς ἑαυτόν. Οὐ γὰρ ἠξίουν ἄνδρα τῆς 
Ἑλλάδος ἄριστον κεχριμένον καὶ δόξης ἐμπεπληκότα 
τὴν οἰκουμένην ἀποστάτῃ βασιλέως, ἀνθρώπῳ βαρβά- 
0M, χρῆσαε τὸ δῶμα καὶ τοὔνομα καὶ τὴν δόξαν ἀποδό-- 

80σϑαι χρημάτων ἔργα μισϑοφόρου καὶ ξεναγοῦ διαπρατ-- 
τόμενον. Kei γὰρ ὑπὲρ ὀγδοήκοντα γεγονὼς ἔτη καὶ 
πᾶν ὑπὸ τραυμάτων τὸ σῶμα κατακεχομμένος éxstyny 
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αὖθις ἀνεδέξατο τὴν καλην καὶ περίβλεπτον ἦγεμο- 
νίαν ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων ἐλευϑερίας, οὐ πάμπαν 
ἄμεμπτον εἶναι τὴν φιλοτιμίαν᾽ τοῦ γὰρ καλοῦ και- 
ρὸν οἰκεῖον εἶναι καὶ ὥραν, μᾶλλον δὲ ὅλως τὰ καλὰ 
τῶν αἰσχρῶν τῷ μετρίῳ διαφέρειν. Ov μὴν ἐφρόν-ο 
τιξε τούτων ὁ ᾿Αγησίλαος, οὐδὲ ᾧετο παρ᾽ ἀξίαν εἶναι 
λειτούργημα δημόσιον οὐδέν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀνάξιον 
ἑαυτοῦ τὸ ξῆν ἄπρακτον ἐν τῇ πόλει καὶ καϑῆσθαι πε-- 
ριμένοντα τὸν ϑάνατον. Ὅθεν ἤθροισε μισθοφόρους 
ἀφ᾽ ὧν ὁ Τάχως αὐτῷ χρημάτων ἔπεμψε, καὶ πλοῖα 10 
πληρώσας ἀνήχϑη͵ τριάκοντα συμβούλους ἔχων psd 
ἑαυτοῦ Σπαρτιάτας, ὡς πρότερον. Ἐπεὶ δὲ κατέπλευ- 
σεν εἰς τὴν Αἴγυπτον, εὐϑὺς of πρῶτοι τῶν βασιλικῶν 
ἡγεμόνων καὶ διοικητῶν ἐβάδιξον ἐπὶ ναῦν ϑεραπεύον-- 
τες αὐτόν. Ἦν δὲ καὶ τῶν ἄλλων Αἰγυπτέων σπουδή τεῖδ 
μεγάλη καὶ προσδοκέα διὰ τοὔνομα καὶ τὴν δόξαν τοῦ 
᾿4γησιλάου, καὶ συνετρόχαξον ἅπαντες ἐπὶ τὴν θέαν. Ὡς 
δὲ ἑώρων λαμπρότητα μὲν καὶ κατασχευὴν οὐδεμίαν, 
ἄνϑρωπον δὲ πρεσβύτην κατακείμενον ἔν τινε πόᾳ παρὰ 
τὴν ϑάλασσαν, εὐτελῆ καὶ μικρὸν τὸ σῶμα, τραχὺ καὶ 20 
φαῦλον ἱμάτιον ἀμπεχόμενον, σκώπτειν αὐτοῖς καὶ γε-- 
λωτοποιεῖν Exner καὶ λέγειν, Ste τοῦτο ἦν τὸ μυϑολο- 
γούμενον᾽ ὠδίνειν ὅρος, εἶτα μῦν ἀποτεκεῖν. Ἔτι δὲ 
μᾶλλον αὐτοῦ τὴν ἀτοπίαν ἐθαύμασαν, ὅτε ξενίων προσ-- 
κομισϑέντων καὶ προσαχϑέντων ἄλευρα μὲν καὶ μό-- 36 
ὄχους καὶ χῆνας ἔλαβε, τραγήματα δὲ καὶ πέμματα καὶ 
μύρα διωϑεῖτο, καὶ βιαξομένων λαβεῖν καὶ λιπαρούντων 
ἐκέλευσε τοῖς εἴλωσι διδόναι κομέξοντας. Τῇ μέντοι 

617 στεφανωτρίδε βύβλῳ φησὶν αὐτὸν ἡσϑέντα Θεόφρα- 
στος διὰ τὴν λιτότητα καὶ καϑαριότητα τῶν στεφάνων 80 

αἰτήσασϑαι καὶ λαβεῖν͵ ὅτε ἀπέπλει, παρὰ τοῦ βασιλέως. 
XXXVII. Tore δὲ συμμίξας τῷ Tayo παφασκευαξο- 
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μένῳ πρὸς τὴν στρατείαν, οὐχ, ὥσπερ ἤλπιξεν, axnaong 
στρατηγὸς ἀπεδείχϑη τῆς δυνάμεως, ἀλλὰ τῶν μισϑο- 
φόρων μόνων, τοῦ δὲ ναυτικοῦ Χαβρίας ὁ ᾿4ϑηναῖορ᾽ 
ἡγεμὼν δὲ συμπάντων αὐτὸς ἦν ὁ Τάχως. Καὶ τοῦτο 

5 πρῶτον ἠνίασε τὸν ᾿Αγησίλαον ἔπειτα τὴν ἄλλην aha- 

ξονείαν καὶ κενοφροσύνην τοῦ Αἰγυπτίου βαρυνόμενος 
ἠναγκάξετο φέρειν" καὶ συνεξέπλευσεν ἐπὶ τοὺς Φοίνι- 
κας αὐτῷ, παρὰ τὴν ἀξίαν τὴν ἑαυτοῦ καὶ τὴν φύσιν 
ὑπείκων “al καρτερῶν, ἄχρι οὗ καιρὸν ἔλαβε. Νεκτά- 

l0vapig γὰρ ἀνεψιὸς ὧν τοῦ Τάχω καὶ μέρος ἔχων ὑφ᾽ 
ἑαυτῷ τῆς δυνάμεως ἀπέστη᾽ καὶ βασιλεὺς ὑπὸ τῶν 4ἴ- 
γυπτέίων ἀναγορευϑεὶς διεπέμπετο πρὸς τὸν ᾿4γησίλαον 
ἀξιῶν αὐτῷ βοηϑεῖν" τὰ δ᾽ αὐτὰ καὶ τὸν Χαβρίαν πα-- 
ρεκάλει; μεγάλας ὑπισχνούμενος ἀμφοτέροις δωρεάς. 

15 Αἰσϑομένου δὲ ταῦτα τοῦ Τάχω καὶ τραπομένου πρὸς 
δέησιν αὐτῶν, 6 μὲν Χαβρίας ἐπειρᾶτο καὶ τὸν ‘Ayynot 
λαον ἐν τῇ φιλέᾳ τοῦ Τάχω πείϑων καὶ παραμυϑούμε- 
νος κατέχειν, ὁ δὲ ᾿Α4γησέλαος εἶπεν, ὅτι ,.Σοὶ μὲν, ὦ 
Χαβρία, κατὰ σεαυτὸν ἀφιγμένῳ χρῆσϑαι τοῖς ἑαυτοῦ 

40 λογισμοῖς ἔξεστιν. ἐγὼ δὲ ὑπὸ τῆς πατρίδος ἐδόϑην Al- 
γυπτέοις στρατηγός. Οὐκ οὖν ἂν ἔχοι μοι καλῶς οἷς 
ἐπέμφϑην σύμμαχος πολεμεῖν, ἐὰν μὴ πάλιν ἡ πατρὶς 
κελεύσῃ.“ Ταῦτα δὲ εἰπὼν ἔπεμψεν εἰς Σπάρτην ἄν-- 
δραρ. οὗ τοῦ μὲν Τάχω κατηγορήσειν, ἐπαινέσεσθαι δὲ 

46 τὸν Νεκτάναβιν ἔμελλον. Ἔπεμψαν δὲ κἀκεῖνοι δεόμε-- 
νον τῶν Μακεδαιμονέων, ὃ μὲν ὡς πάλαι σύμμαχος γε-- 
γονὼς καὶ φίλος, ὁ δὲ ὡς εὔνους καὶ προϑυμότερος περὶ 
τὴν πόλιν ἐσόμενος. ᾿ἀκούσαντες οὖν οἵ Δακεδαιμόνιοι 
τοῖς μὲν “Αἰγυπτίοις ἀπεκρίναντο φανερῶς ᾿4γησιλάῳ 

δοπερὺ τούτων μελήσειν. ἐκείνῳ δὲ ἐπέστειλαν δρᾶν κ8-- 
Asvovres, ὃ ὁπῶβ πράξει τὸ τῇ Σπάρτῃ συμφέρον. Οὕτω 
δὴ λαβὼν τοὺς μισϑοφόρους ὁ ̓ 4γησέλαος ἀπὸ τοῦ Τάχω 
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μετέστη πρὸς τὸν Νεκτάναβιν, ἀτόπου καὶ ἀλλοκότου 
πράγματος παρακαλύμματι τῷ συμφέροντι τῆς πατρέδος 
χρησάμενος" ἐπεὶ ταύτης γε τῆς προφάσεως ἀφαιρε- 
Belong τὸ δικαιότατον ὄνομα τῆς πράξεως ἦν προδοσία. 
“ακεδαιμόνιοι δὲ τὴν πρώτην τοῦ καλοῦ μερίδα τῷ τῆς 5 
πατρέδος συμφέροντι διδόντες οὔτε μανθάνουσιν οὔτε 
ἐπίστανται δίκαιον ἄλλο πλὴν ὃ τὴν Σπάρτην αὔξειν 
νομίζουσιν. 

ΧΧΧΥ͂ΠΙ. Ὁ μὲν οὖν Τάχως ἐρημωθεὶς τῶν μισϑο- 
φόρων ἔφυγεν, ἐκ δὲ Μένδητος ἕτερος ἐπανίσταται τῷ 10 
Ννεχτανάβιδι βασιλεὺς ἀναγορευϑείς" καὶ συναγαγὼν 
δέκα μυριάδας ἀνθρώπων ἑπῇήει. Θαρσύνοντος δὲ τοῦ 
Nexravapidos τὸν ᾿Αγησίλαον καὶ λέγοντος. ὅτι πολλοὶ 
μέν εἰσιν οἵ πολέμιοι, μιγάδες δὲ καὶ βάναυσοι καὶ δι᾽ 
ἀπειρίαν δὐκαταφρόνητοι ..Καὶ μὴν οὐ τὸ πλῆϑος av-15 
sav ὁ ̓ 4γησίλαος εἶπεν .,»ἀλλὰ τὴν ἀπειρέαν φοβοῦμαι 
καὶ τὴν ἀμαϑίαν ὡς δυσεξαπάτητον. Al γὰρ ἀπάται τὸ 
παράδοξον ἐπάγουσι τοῖς πρὸς ἄμυναν ὑπονοοῦσι καὶ 
προσδοκῶσι τρεπομένοις, ὁ δὲ μὴ προσδοκῶν μηδὲ ὑπο- 
νοῶν μηδὲν οὐ δίδωσι τῷ παραλογιξομένῳ λαβήν, ὥσπερ 20 
οὐδὲ τῷ παλαίοντι ῥοπὴν ὁ μὴ κινούμενος.“ Ἐκχ τούτου 
καὶ ὁ Μενδήσιος ἔπεμπε πειρῶν τὸν ᾿4γησέλαον. Ἔδει- 
σεν οὖν ὁ Νεκτάναβις, καὶ κελεύοντος αὐτοῦ διαμάχε-- 
σϑαι τὴν ταχίστην καὶ μὴ χρόνῳ πολεμεῖν πρὸς ἀνθρώ-- 
mous ἀπείρους ἀγῶνος, πολυχειρίᾳ δὲ περιελθεῖν καὶ 35 
περιταφρεῦσαι καὶ φϑάσαι πολλὰ καὶ προλαβεῖν δυνα-- 
μένους, ἔτει μᾶλλον ἐν ὑποψέᾳ καὶ φόβῳ γενόμενος 
πρὸς αὐτὸν ἀπεχώρησεν εἰς πόλιν εὐερκῆ καὶ μέγαν 

618 ἔχουσαν περέβολον. Ὁ δὲ ᾿4γησίλαος ἠγανάχτει μὲν 
ἀπιστούμενος καὶ βαρέως ἔφερεν, αἰσχυνόμενος δὲ καὶ 80 
πάλιν μεταστῆναι πρὸς τὸν ἕτερον καὶ τελέως ἀπελϑεῖν 
ἄπρακτος ἠκολούϑησε καὶ συνεισῆλϑεν εἰς τὸ τεῖχος. 

-Φ 
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XXXIX. Ἐπελϑόντων δὲ 1 τῶν πολεμέων καὶ περιτα-- 
φρευόντων τὴν πόλιν, αὖϑις αὖ δείσας τὴν πολιορκέαν 
ὁ Αἰγύπτιος ἐβούλετο μάχεσϑαι καὶ τοὺς Ἕλληνας μάλα 
συμπροθυμουμένους εἶχεν" οὐ γὰρ ἦν ἐν τῷ χωρέῳ σῖ-- 

5 τος. Ὁ δὲ ̓ Αγησίλαος οὐκ ἐῶν. ἀλλὰ κωλύων ἤκουε μὲν 
ἔτι μᾶλλον κακῶς ἢ πρότερον ὑπὸ τῶν Αἰγυπτίων καὶ 
προδότης ἀπεκαλεῖτο τοῦ βασιλέως, ἔφερε δὲ πρᾳότερον 
ἤδη τὰς διαβολὰς καὶ προσεῖχε τῷ καιρῷ τοῦ στρατηγή- 
ματος. Ἦν δὲ τοιόνδε. Τάφρον ἔξωθεν ἦγον οἱ πολέ- 

10 μίου περὶ τὸ τεῖχος βαϑεῖαν ὡς παντάπασιν ἀποκλείσον-- 
τες αὐτούς. Ὡς οὖν ἐγγὺς ἦσαν al τελευταὶ τοῦ ὀρύγ-- 
ματος ἀπαντῶντος αὑτῷ καὶ περιϊόντος ἐν κύκλῳ τὴν 
πόλιν, ἑσπέραν ἀναμείνας γενέσθαι καὶ κελεύσας ἐξο-- 
᾿πλέξεσϑαι τοὺς Ἕλληνας ἔλεγεν ἐλϑὼν πρὸς τὸν Alyv- 

1p xtLoy ,,O μὲν τῆς σωτηρίας, ὦ νεανέα, καιρὸς οὗτός 
ἐστιν, ὃν ἐγὼ διαφϑεῖραι φοβούμενος οὐκ ἔφραξον, πρὺν 
ἐλθεῖν. Ἐπεὶ δὲ ἡμῖν of πολέμιοι τὴν ἀσφάλειαν αὐτοὶ 
δια τῶν χειρῶν παρεσκευάκασι τοσαύτην ὀρυξάμενοι 
τάφρον, ἧς τὸ μὲν ἐξειργασμένον ἐκεένοις ἐμποδών ἐστι 

οοτοῦ πλήϑους, τὸ δὲ διαλεῖπον ἡμῖν δίδωσιν ἴσῳ καὶ δι-- 
καίῳ μέτρῳ διαμάχεσϑαι πρὸς αὐτούς, φέρε νῦν, προ-- 
ϑυμηϑεὶς ἀνὴρ ἀγαϑὸς γενέσϑαι καὶ ws? ἡμῶν ἐπι-- 
ὅπόμενος δρόμῳ σῶξε σεαυτὸν ἅμα καὶ τὴν στρατιάν. 
Ἡμᾶς γὰρ of μὲν κατὰ στόμα τῶν πολεμίων οὐχ ὑπομε-- 

δνοῦσιν. of δὲ ἄλλοι διὰ τὴν τάφρον οὐ βλάψουσιν.“ 
᾿Εϑαύμασεν οὖν ὁ Nexravapig τοῦ ᾿Αγησιλάου τὴν δει- 
vornra,xat δοὺρ ἑαυτὸν εἰς μέσα τὰ τῶν Ἑλλήνων ὅπλα 
καὶ προσπεσὼν ἐτρέψατο ῥᾳδίως τοὺς ἀντιστάντας. Rs 
δὲ ἅπαξ ἔλαβε πευϑόμενον αὑτῷ τὸν ΝΝεκτάναβιν ὃ ὃ Ayn- 

δοσίλαος, αὖϑις ἐπῆγε τὸ αὐτὸ στρατήγημα καϑάπερ πά-- 
λαισμα τοῖς πολεμέοις. Τὰ μὲν γὰρ ὑποφεύγων καὶ 
ὑπάγων, τὰ δὲ ἀντιπεριχωρῶν ἐμβάλλει τὸ πλῆϑος αὖ- 
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᾿ τῶν εἰς τόπον ἔχοντα διώρυχα βαϑεῖαν ἐξ ἑκατέρας πλευ-- 
ρᾶς παραρρέουσαν, ὧν τὸ μέσον ἐμφράξας καὶ καταλα-- 
βὼν τῷ μετώπῳ τῆς φάλαγγος ἐξέσωσε πρὸς τοὺς μαχο-- 
μένους τῶν πολεμίων τὸ πλῆϑος, οὐκ ἔχοντας περιδρο-- 
μὴν καὶ κύκλωσιν. Ὅϑεν οὐ πολὺν χρόνον ἀντιστάντες & 
ἐτράποντο᾽ καὶ πολλοὶ μὲν ἀνῃρέϑησαν, of δὲ φεύγον-- 
τες ἐσκεδάσϑησαν καὶ διερρύησαν. 

XL. Ἐκ δὲ τούτου καλῶς μὲν εἶχε τὰ πράγματα καὶ 
βεβαίως τῷ «Αἰγυπτίῳ πρὸς ἀσφάλειαν" ἀγαπῶν δὲ καὶ 
φιλοφρονούμενος ἐδεῖτο μεῖναι καὶ συνδιαχειμάσαι pet 10 
αὐτοῦ τὸν Aynothaoy. Ὁ δὲ ὥρμητο πρὸς τὸν οἴκοι πό- 
λεμον͵ εἰδὼς χρημάτων δεομένην τὴν πόλιν καὶ ἕξενο-- 
τροφοῦσαν. Προὔπεμψεν οὖν αὐτὸν ἐντίμως καὶ μεγα- 
λοπρεπῶς͵ ἄλλας τε λαβόντα τιμὰς καὶ δωρεὰς καὶ πρὸς 

τὸν πόλεμον ἀργυρίου διακόσια καὶ τριάκοντα τάλαντα. 16 
Χειμῶνος δὲ ὄντος ἤδη τῆς γῆς ἐχόμενος ταῖς ναυσὶ καὶ 
παρὰ τὴν Διβύην εἰς χωρίον ἔρημον κομισϑεὶς, ὃ κα- 
λοῦσι Μενελάου λιμένα, ϑνήσκει, βιώσας μὲν ὀγδοή-- 
κοντα καὶ τέσσαρα ἔτη, βασιλεύσας δὲ τῆς Σπάρτης ἑνὶ 
τῶν τεσσαράκοντα πλέον, καὶ τούτων ὑπὲρ τριάκοντα 20 
πάντων μέγιστος καὶ δυνατώτατος γενόμενος καὶ σχεδὸν 
ὕλης τῆς Ἑλλάδος ἡγεμὼν καὶ βασιλεὺς νομισθεὶς ἄχρι 
τῆς ἐν Δεύκτροις μάχης. Ἔϑους δὲ ὄντος Μακωνικοῦ 
τῶν μὲν ἄλλων ἐπὶ ξένης ἀποθανόντων αὐτοῦ τὰ σώ- 
ματα κηδεύειν καὶ ἀπολείπειν, τὰ δὲ τῶν βασιλέων oi- 25 
καδὲ κομέξειν, of παρόντες Σπαρτιᾶται κηρὸν ἐπιτήξαν-- 
τες τῷ νεκρῷ, μέλιτος οὐ παρόντος, ἀπῆγον εἰς Δακε- 

619 δαίμονα. Τὴν δὲ βασιλείαν ᾿Αρχίδαμος 6 υἱὸς αὐτοῦ 
παρέλαβε, καὶ διέμεινε τῷ γένει μέχρις Apidos, ὃν ἐπι- 
χειροῦντα τὴν πάτριον ἀναλαβεῖν πολιτείαν ἀπέκτεινε 30 
Asavidas πέμπτον ax’ ᾿4γησιλάου γεγονότα. 
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ΠΟΜΠΗΙΟΣ. 

I. Πρὸς Πομπήϊον ἔοικδ τοῦτο παθεῖν 6 Ῥωμαέων 
δῆμος εὐθὺς ἐξ ἀρχῆς, ὅπερ ὁ Αἰσχύλου Προμηϑεὺς 
πρὸς τὸν Ἡρακλέα σωϑεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ λέγων 

Ἐχϑροῦ πατρός μοι τοῦτο φέλτατον τέκνον. 
10 Οὔτε γὰρ μῖσος οὕτως ἰσχυρὸν καὶ ἄγριον ἐπεδείξαντο 
Ῥωμαῖοι πρὸς ἕτερον στρατηγόν, ὡς τὸν Πομπηΐου πα- 
τέρα “Σεράβωνα, ἐῶντος μὲν αὐτοῦ φοβούμενοι τὴν ἐν 
τοῖς ὅπλοις δύναμιν (ἦν γὰρ ἀνὴρ πολεμικώτατορ), ἐπεὶ 
δὲ ἀπέθανε κεραυνωθείς, ἐχκομιξόμδενον τὸ σῶμα κα- 

ἰδ ταὐπάσαντες ἀπὸ τοῦ λέχους καὶ καϑυβρίσαντες, οὔτε 
μὴν εὔνοιαν αὖ πάλιν σφοδροτέραν ἢ ϑᾶσσον ἀρξαμέ- 
νην ἢ μᾶλλον εὐτυχοῦντι συναχμάσασαν ἢ πταίσαντι 
παραμείνασαν βεβαιότερον ἄλλος ἔσχε Ῥωμαέων ἢ Πομ-- 
πήϊος. Αἰτία δὲ τοῦ μὲν μέσους ἐκεένῳ ula, χρημάτων 

40 ἄπληστος ἐπιϑυμέα, τούτῳ δὲ πολλαὶ τοῦ ἀγαπᾶσθαι, 
σωφροσύνη περὶ δίαιταν, ἄσκησις ἐν ὅπλοις, πιϑανότης 
λόγου, πέστις ἤϑους, εὐαρμοστία πρὸς ἔντευξιν, ὡς μη-- 
δενὸς ἀλυπότερον δεηϑῆναι μηδὲ ἤδιον ὑπουργῆσαι 
δεομένῳ. Προσῆν γὰρ αὐτοῦ ταῖς χάρισι καὶ τὸ ἀνεπα-- 

46 χϑὲς διδόντος καὶ τὸ σεμνὸν λαμβάνοντος. 
Il. Ἐν ἀρχῇ δὲ καὶ τὴν ὄψιν ἔσχεν οὐ μετρίως συν-- 

δημαγωγοῦσαν καὶ προδντυγχάνουσαν αὐτοῦ τῆς φω-- 

νῆς. Τὸ γὰρ ἐράσμιον ἀξιωματικὸν ἦν φιλανϑρώπως͵ 
καὶ [ἐν ἢ] τῷ νεαρῷ καὶ ἀνθοῦντι διέφαινεν δὐθὺς ἡ 

80 ἀκμὴ τὸ γεραρὸν καὶ τὸ βασιλικὸν τοῦ ἤϑους. ‘Hy δέ τις 
καὶ ἀναστολὴ τῆς κόμης ἀτρέμα καὶ τῶν περὶ τὰ ὄμματα 
ῥυϑμῶν ὑγρότης τοῦ προσώπου, ποιοῦσα μᾶλλον λεγο- 
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μένην ἢ φαινομένην ὁμοιότητα πρὸς τὰς ᾿Αλεξάνδρου 
τοῦ βασιλέως εἰκόνας. ἯΙ καὶ τοὔνομα πολλῶν ἐν ἀρχῇ 

συνεπιφερόντων οὐκ ἔφευγεν ὁ Πομπήϊος, ὥστε καὶ 
χλευάξοντας αὐτὸν ἐνέους ἤδη καλεῖν ᾿Δ4λέξανδρον. 410 
καὶ Δεύκιος Φέλιππος, ἀνὴρ ὑπατιχόςρ, συνηγορῶν αὖ-- 5 
τῷ μηδὲν ἔφη ποιεῖν παράλογον, εἰ Φίλιππος ὧν φιλα-- 
λέξανδρός ἐστι. Φλώραν δὲ τὴν ἑταέραν ἔφασαν ἤδη 
πρεσβυτέραν οὖσαν ἐπιεικῶς ἀεὶ μνημονεύειν τῆς γενο-- 
μένης αὐτῇ πρὸς Πομπήϊον ὁμιλίας, λέγουσαν, ὡς οὐκ 
ἦν ἐκείνῳ συναναπαυσαμένην ἀδήκτως ἀπελθεῖν. Πρὸς 1A 
δὲ τούτοις διηγεῖσθαι τὴν Φλώραν ἐπιϑυμῆσαί τινα τῶν 
Πομπηΐου συνήϑων αὐτῆς Γεμένιον͵ καὶ πράγματα πολ-- 
λὰ παρέχειν πειρῶντα᾽ αὐτῆς δὲ φαμένης οὐκ ἂν ἐθε--: 
λῆσαι διὰ Πομπήϊον, ἐκείνῳ τὸν Γεμένιον διαλέγεσϑαι" 
τὸν οὖν Πομπήϊον ἐπιτρέψαι μὲν τῷ Γεμινίῳ, μηκέτι 15 
03 αὐτὸν ἄψασϑαι τὸ παράπαν μηδὲ ἐντυχεῖν αὐτῇ, καί- 
eg ἐρᾶν δοκοῦντα' τοῦτο δὲ αὐτὴν οὐχ ἑταιρικῶς ἐνεγ-- 
κεῖν, ἀλλὰ πολὺν ὑπὸ λύπης καὶ πόϑου χρόνον νοσῆ-- 
σαι. Καέτοι τὴν Φλώραν οὕτω λέγουσιν ἀνθῆσαι καὶ 
γενέσθαι περιβόητον, ὥστε Κεκίλιον Μέτελλον ἀν-- 20 
δριάσι καὶ γραφαῖς κοσμοῦντα τὸν νεὼν τῶν ALooxov- 
ρων κἀκείνης εἰκόνα γραψάμενον ἀναϑεῖναι διὰ τὸ κάλ-- 

620λος. Πομπήϊος δὲ καὶ τῇ “ημητρίου τοῦ ἀπελευϑέρου 
γυναικί, πλεῖστον ἰσχύσαντος παρ᾽ αὐτῷ καὶ τετρακισχυ- 
λέων ταλάντων ἀπολιπόντος οὐσίαν, ἐχρῆτο παρὰ τὸν 36 
αὑτοῦ τρόπον οὐκ ἐπιεικῶς οὐδὲ ἐλευθερίως, φοβηθεὶς 
τὴν εὐμορφίαν αὐτῆς ἄμαχόν τινα καὶ περιβόητον οὐ-- 
σαν, ὡς μὴ φανείη κεκρατημένος. Οὕτω δὲ πάνυ πόρ-- 
ρωϑεν εὐλαβὴς ὧν πρὸς τὰ τοιαῦτα καὶ πεφυλαγμένος, 
ὅμως οὐ διέφυγε τῶν ἐχϑρῶν τὸν ἐπὶ τούτῳ ψόγον, ἀλλ᾽ 80 
ἐπὶ ταῖς γαμεταῖς ἐσυκοφαντεῖτο πολλὰ τῶν κοινῶν πα- 
ριδεῖν καὶ προέσθαι χαριξόμενος ἐκείναις. Τῆς δὲ περὶ 
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τὴν δίαιταν εὐκολίας καὶ λιτότητος καὶ ἀπομνημόνευμα 
λέγεται τοιοῦτον. Ἰατρὸς αὐτῷ νοσοῦντι καὶ κακῶς 
ἔχοντι πρὸς τὰ σιτία κέχλην προσέταξε λαβεῖν. Ὡς δὲ 
ξητοῦντες οὐχ εὗρον ὥνιον (ἦν γὰρ παρ᾽ ὥραν), ἔφη δέ 

δτις εὑρεϑήσεσθϑαι παρὰ “4ευκόλλῳ du’ ἔτους τρεφομέ- 
vas y »Εϊτα- εἶπεν ,,8¢ μὴ “εύκολλος ἐτρύφα, Πομπήϊος 
οὐκ ἂν knoe; καὶ χαίρειν ἐάσας τὸν ἑατρὸν ἔλαβέ τι 
τῶν εὐπορίστων. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον. 

Il. Ἔτι δὲ μειράκιον ὧν παντάπασι καὶ τῷ πατρὶ 
γοσυστρατευόμενος ἀντιτεταγμένῳ πρὸς Κίνναν Δεύκιόν 

τινα Τερέντιον εἶχεν ἑταῖρον καὶ σύσχηνον. Οὗτος ὑπὸ 
Κίννα πεισϑεὶς χρήμασιν αὐτὸς μὲν ἔμελλε Πομπήϊον 
ἀποκτενεῖν, ὅτεροι δὲ τὴν σκηνὴν ἐμπρήσειν τοῦ στρα-- 
τηγοῦ. Μηνύσεως δὲ τῷ Πομπηΐῳ περὶ δεῖπνον ὄντι 

15 προσπεσούσης. οὐδὲν διαταραχϑείς, ἀλλὰ καὶ πιὼν 
προϑυμότερον καὶ φιλοφρονησάμενος τὸν Τερέντιον 
ἅμα τῷ τραπέσϑαι πρὸς ἀνάπαυσιν ὑπεκρυεὶς τῆς σκη- 
vis ἔλαϑε,καὶ τῷ πατρὶ φρουρὰν περιστήσας ἡσύχαξεν. 
Ὁ δὲ Τερέντιος, ὡς ἐνόμιξε καιρὸν εἶναι, σπασάμενος 

40 τὸ ξέφος ἀνέστη καὶ τῇ στιβάδι τοῦ Πομπηΐου προσελ-- 
ϑὼν ὡς κατακειμένου πολλὰς ἐνεφόρει πληγὰς τοῖς 
στρώμασιν. Ἐκ δὲ τούτου γένεται μέγα κένημα μίσει 
τοῦ στρατηγοῦ καὶ πρὸς ἀπόστασιν ὁρμὴ τῶν στρατιω-- 
τῶν τάς τε σκηνὰς ἀνασπώντων καὶ τὰ ὅπλα λαμβανόν-- 

25 των. Ὁ μὲν οὖν στρατηγὸς οὐ προήει δεδιὼς τὸν ϑόρυ-- 
βον, ὁ δὲ Πομπήϊος ἐν μέσοις ἀναστρεφόμενος καὶ δα- 
κρύων ἱκέτευε, τέλος δὲ ῥίψας ἑαυτὸν ἐπὶ στόμα πρὸ 
τῆς πύλης τοῦ χάρακος ἐμποδὼν ἔκειτο κλαίων καὶ πα-- 
τεῖν κελεύων τοὺς ἐξιόντας, ὥστε ἕκαστον ἀναχωρεῖν 

80 ὑπ᾽ αἰδοῦς καὶ πάντας οὕτω πλὴν ὀκτακοσίων μεταβα-- 
λέσϑαι καὶ διαλλαγῆναι πρὸς τὸν στρατηγόν. 

IV. “μα δὲ τῷ τελευτῆσαι τὸν Στράβωνα δίκην 



JIOMITHIO£. 191 

κλοπῆς ἔσχεν vate αὐτοῦ δημοσίων χρημάτων ὃ Πομ- 
πήϊος. Καὶ τὰ μὲν πλεῖστα φωράσας ἕνα τῶν ἀπελευ-- 
ϑέρων ὁ Πομπήϊος νενοσφισμένον ᾿Δ4λέξανδρον ἀπέδειξε 
τοῖς ἄρχουσιν, αὐτὸς δὲ λίνα ϑηρατικὰ καὶ βιβλία τῶν 
ἐν "Ἄσκλῳ ληφθέντων ἔχειν κατηγορεῖτο. Ταῦτα δὲ 5 
ἔλαβε μὲν παρὰ τοῦ πατρὸς ἑλόντος τὸ “Aoxdov, ἀπώ- 
λεσς δὲ τῶν Κίννα δορυφόρων, ὅτε κατῆλθεν. ὠσαμέ- 
νῶν εἰς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ καὶ διαρπασάντων. Ἐγένοντο 
δὲ τῆς δίκης αὐτῷ προαγῶνες οὐκ ὀλίγοι πρὸς τὸν κατ-- 
ήγορον. Ἐν οἷς ὀξὺς ἅμα καὶ παρ᾽ ἡλικέαν εὐσταϑὴς!10 
φαινόμενος δόξαν ἔσχε μεγάλην καὶ χάριν, ὥστε ᾿άντί- 
στιον στρατηγοῦντα καὶ βραβεύοντα τὴν δίκην ἐκείνην 
ἐρασϑῆναι τοῦ Πομπηΐου καὶ γυναῖκα διδόναι τὴν ξαυ-- 
τοῦ ϑυγατέρα καὶ περὶ τούτου τοῖς φίλοις διαλέγεσθαι. 
Δεξαμένου δὲ Πομπηΐου καὶ γενομένων ἐν αὐτοῖς axog-15 
ρήτων ὁμολογιῶν, ὅμως οὐκ ἔλαϑε τοὺς πολλοὺς τὸ 
πρᾶγμα διὰ τὴν τοῦ ᾿Αντιστίου σπονδήν. Τέλος δὲ τὴν 
γνώμην ἀναγορεύσαντος αὐτοῦ τῶν δικαστῶν ἀπολύ- 
ουσαν, ὥσπερ ἐκ παραγγέλματος ὃ δῆμος ἐπερώνησε 
τοῦτο δὴ τὸ τοῖς γαμοῦσιν ἐπιφωνούμενον ἐξ ἔϑους πα--30 
λαιοῦ, Ταλασέῳ. To δὲ ἔϑος ἀρχὴν λαβεῖν φασι τοιαύ-- 
την. Ὅτε τὰς ϑυγατέρας τῶν Σαβίνων ἐπὶ ϑέαν ἀγώ-- 

621 νὸς εἰς Ῥώμην παραγδνομένας of πρωτεύοντες ἀρετῇ 
Ῥωμαίων ἥρπαζον ἑαυτοῖς γυναῖκας ) ἄδοξοί τινες πε- 
λάται καὶ βοτῆρες ἀράμενοι κόρην καλὴν καὶ μεγάλην 25 
ἐκόμιξον. Ὅπως οὖν μὴ ἡροστυχών τις ἀφέληται τῶν 
κρειττόνων, ἐβύων ϑέοντες ἅμα Ταλασίῳ (τῶν δὲ χαρι- 
ἔντων καὶ γνωρίμων τις ἦν ὁ Ταλάσιος), ὥστε τοὺς 
ἀχούσαντας τοὔνομα κροτεῖν καὶ βοᾶν οἷον συνηδομέ- 
vous καὶ συνεπαινοῦντας. "Ex τούτου φασὶ (καὶ γὰρ εὖ--86 
τυχὴς ὁ γάμος ἀπέβη τῷ Ταλασίῳ) ταύτην τὴν ἐπιφώ-. 
ψνησιν μετὰ παιδιᾶς γενέσθαι τοῖς γαμοῦσιν. Οὗτος ὃ 
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λόγος πιϑανώτατός ἐστι τῶν περὶ τοῦ Ταλασίου Asyo- 
βένων. Ὀλέγαις δ᾽ οὖν ὕστερον ἡμέραις Πομπήϊος ἡγά- 
veto τὴν ᾿Αντιστίαν. 

V. Ἐπεὶ δὲ πρὸς Κίνναν εἰς τὸ στρατόπεδον πορευ-- 
5 ϑεὶς ἐξ αἰτίας τινὸς καὶ διαβολῆς ἔδεισε καὶ ταχὺ λαϑὼν 
ἐκποδὼν ἐποέησεν ἑαυτόν, οὐκ ὄντος ἐμφανοῦς αὐτοῦ 
ϑροῦς διῆλθεν ἐν τῷ στρατοπέδῳ καὶ λόγος, ὡς ἀνῃρή-- 
nov τὸν νεανίσκον ὁ Κίννας" ἐκ δὲ τούτου οἱ πάλαι βα-- 
ρυνόμενοι καὶ μισοῦντες ὥρμησαν ἐπ᾽ αὐτόν. Ὁ δὲ 

10 φεύγων xed καταλαμβανόμενος ὑπό τινος τῶν λοχαγῶν 
γυμνῷ τῷ ξέφει διώκοντος προσέπεσε τοῖς γόνασι καὶ 
τὴν σφραγῖδα προῦὔτεινε πολύτιμον οὖσαν. Ὁ δὲ καὶ 
μάλα ὑβριστικῶς εἰπὼν ..41λλ᾽ οὐκ ἐγγύην ἔρχομαι 

σφραγιούμενος. ἀλλὰ ἀνόσιον χαὶ παράνομον τιμωρη-- 
16 σόμενος tvpavvoy,” ἀπέχτεινεν αὐτόν. Οὕτω δὲ τοῦ 

Κίννα τελευτήσαντος ἐδέξατο μὲν τὰ πράγματα καὶ συν-- 
εἴχε Κάρβων ἐμπληκτότερος ἐκδένου τύραννος, ἐπῇεε 
δὲ Σύλλας τοῖς πλείστοις ποθεινός, ὑπὸ τῶν παρόντων 
κακῶν οὐδὲ δεσπότου μεταβολὴν μικρὸν ἡγουμένοις 

40 ἀγαϑόν. Eig τοῦτο προήγαγον al συμφοραὶ τὴν πόλιν, 
ὡς δουλεέαν ἐπιεικεστέραν ξητεῖν ἀπογνώσει τῆς ἐλευ-- 
ϑερίας. 

VI. Τότε οὖν ὁ Πομπήϊος ἐν τῇ Πικηνίδι τῆς Ἰτα-- 
λέας διέτριβεν, ἔχων μὲν αὐτόϑι καὶ χωρία, τὸ δὲ πλέον 

45 ταῖς πόλεσιν ἡδόμενος οἰκδίωρ καὶ φιλικῶς πατρόϑεν 
ἐχούσαις πρὸς αὐτόν. Ὁρῶν δὲ τοὺς ἐπιφανεστάτους 
καὶ βελτίστους τῶν πολιτῶν ἀπολεέποντας τὰ οἐκεῖα καὶ 
πανταχόϑεν εἰς τὸ Σύλλα στρατόπεδον ὥσπερ εἰς λι- 
μένα καταϑέοντας, αὐτὸς οὐκ ἠξίωσεν ἀποδρὰς. οὐδὲ 

80 ἀσύμβολος οὐδὲ χρήξων βοηϑεέας, ἀλλὰ ὑπάρξας τινὸς 
χάριτος ἐνδόξως καὶ μετὰ δυνάμεως ἐλϑεῖν πρὸς αὐτόν. 
“Oster ἐκίνει τοὺς Πικηνοὺς ἀποπειρώμενος. Οἱ δὲ ὑπή- 

4 
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κουον αὐτῷ προϑύμως καὶ τοῖς παρὰ Κάφβωνος ἥκου 
σιν οὐ προσεῖχον. Οὐηδίου δέ τινος δἰἱπόντορ, ὅτε δη- 
μαγωγὸς αὐτοῖς ἐκ παιδαγωγείου παραπεπήδηκεν ὁ 
Πομπήϊος, οὕτως ἠγανάκτησαν, ὥστε εὐθὺς ἀνελεῖν 
προσπεσόντες τὸν Οὐήδιον. Ἐκ τούτου Πομπήϊος ἔτη δ 
μὲν τρία καὶ εἴκοσι γεγονώς, ὑπ᾿ οὐδενὸς δὲ ἀνθρώ- 
nov ἀποδεδειγμένος στφατηγός, αὐτὸς ἑαυτῷ δοὺς x6 
ἄρχειν ἐν Αὐξίμῳφ, πόλει μεγάλῃ, βῆμα θεὶς ἐν ἀγορᾷ 
καὶ τοὺς πρωτεύοντας αὐτῶν ἀδελφοὺς δύο Οὐεντιδίους 
ὑπὲρ Κάρβωνος ἀντιπράττοντας διατάγματι μεταστῆναι i 
τῆς πόλεως κελεύσας, στρατιώτας κατέλεγε, καὶ λοχαγοὺς 
καὶ ταξιάρχους κατὰ κόσμον ἀποδείξας ἑκάστοις τὰς 
κύχλῳ πόλεις ἐπῇει τὸ αὐτὸ ποιῶν. Ἐξανισταμένων δὲ 
καὶ ὑποχωρούντων ὅσοι ta Κάρβῶνος ἐφρόνουν, τῶν 
03 ἄλλων ἀσμένως ἐπιδιδόντων αὑτούς, οὕτω xaravel- 16 
μας ἐν ὀλίγῳ χρόνῳ tele τάγματα τέλεια, καὶ τροφὴν 
πορίσας καὶ σκευαγωγὰ καὶ ἁμάξας καὶ τὴν ἄλλην πᾶ- 
σαν παρασκευήν, ἦγε πρὸς Σύλλαν, οὐκ ἐπειγόμενος 
οὐδὲ τὸ λαϑεῖν ἀγαπῶν, ἀλλὰ διατρίβων καϑ᾽ ὁδὸν ἐν 
τῷ κακῶς ποιεῖν τοὺς πολεμέους καὶ πᾶν ὅσον ἐπῇειϑο 
τῆς Ἰταλίας πειρώμενος ἀφιστάναι τοῦ Κάρβωνος. 

Vil. ᾿ἀνέστησαν οὖν ἐπὶ αὐτὸν τρεῖς ἅμα στρατηγοὶ 
622 πολέμιοι, Καρένας καὶ Κλοέλιος καὶ Βροῦτος, οὐκ ἐναν-- 

τίοι πάντες οὐδὲ ὁμόϑεν, ἀλλὰ κύκλῳ τρισὶ στρατοπέδοις 
περιχωροῦντες ὡς ἀναρπασόμενοι. Ὁ δὲ οὐκ ἔδεισεν, 35 
ἀλλὰ πᾶσαν εἰς ταὐτὸ τὴν δύναμιν συναγαγὼν ὥρμησεν 
ἐφ᾽ ἕν τὸ τοῦ Βρούτου στράτευμα τοὺς ἱππεῖς, ἐν οἷς 
ἦν αὐτός, προτάξας. Ἐπεὶ δὲ καὶ παρὰ τῶν πολεμέων 
ἀντεξίππευσαν of Κελτοί, τὸν πρῶτον καὶ ῥωμαλεώ- 
τατον φϑάνει παίσας ἐκ χειρὸς δόρατι καὶ καταβα- 30 
λών. Οἱ δὲ ἄλλοι τραπόμενοι καὶ τὸ πεξὸν συνετά- 
ραξαν, ὥστε φυγὴν γενέσϑαι πάντων. Ex δὲ τούτου 

pLur. vit. Π]. 
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στασιάσαντες of στρατηγοὶ πρὸς ἀλλήλους ἀνεχώρησαν, 
ὡς ἕκαστος ἔτυχε, Πομπηΐῳ δὲ προσεχώρουν αἱ πόλεις, 
ὡς διὰ φόβον ἐσκεδασμένων τῶν πολεμέων. Αὖθις δὲ 
Lunnvovog ἐπιόντος αὐτῷ τοῦ ὑπάτου, πρὶν ἐν ἐμβο- 

5λαῖς ὑσσῶν γενέσθαι τὰς φάλαγγας, of Σκηπίωνος 
ἀσπασάμενοι τοὺς Πομπηΐου μετεβάλοντο, Σκηπέων δὲ 
ἔφυγε. Τέλος δὲ Κάρβωνος αὐτοῦ περὶ τὸν “ἄρσιν xo~ 
ταμὸν ἱππέων συχνὰς ἵλας ἐφέντος, εὐρώστως ὑποστὰς 
καὶ τρεψάμενος εἰς χαλεπὰ καὶ ἄφιππα χωρία πάντας 

10 ἐμβάλλει διώκων of δὲ τὴν σωτηρίαν ἀνέλπιστον ὁρῶν-- 
τες ἐνεχείρισαν αὑτοὺς μετὰ τῶν ὅπλων καὶ τῶν ἵππων. 

VIII. Οὕπω δὲ ταῦτα Σύλλας ἐπέπυστο, πρὸς δὲ 
τὰς πρώτας ἀγγελίας καὶ φήμας ὑπὲρ αὐτοῦ δεδοικὼς 
ἐν τοσούτοις καὶ τηλικούτοις ἀναστρεφομένου στρατη-- 

15 γοῖς πολεμίοις ἐδίωκε βοηϑήσων. Γνοὺς δὲ ὁ Πομπήϊος 
ἐγγὺς ὄντα προσέταξε τοῖς ἡγεμόσιν ἐξοπλίξειν καὶ δια-- 
κοσμεῖν τὴν δύναμιν, ὡς καλλίστη τῷ αὐτοκράτορι καὶ 
λαμπροτάτη φανείη" μεγάλας γὰρ ἤλπιξε παρ᾽ αὐτοῦ 
τιμάς ἔτυχε δὲ μειξόνων. δὸς γὰρ εἶδεν αὐτὸν ὁ Σύλ- 

20 λας προσιόντα καὶ τὴν στρατιὰν παρεστῶσαν εὐανδρίᾳ 
τε ϑαυμαστὴν καὶ διὰ τὰς κατορθώσεις ἐπηρμένην καὶ 
ἱλαράν, ἀποπηδήσας τοῦ ἵππου καὶ προσαγορευϑ είς, 
ὡς εἰκός, αὐτοκράτωρ ἀντιπροσηγόρδυσεν αὐτοκρά-- 
toga τὸν Πομπήϊον, οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαντος ἀνδρὶ 

46 νέῳ καὶ μηδέπω βουλῆς μετέχοντι κοινώσασθαι τοῦ-- 
νομα τοῦτο Σύλλαν, περὶ ov Σκηπέωσι καὶ Μαρίοις 
ἐπολέμει. Καὶ τἄλλα δὲ ἦν ὁμολογοῦντα ταῖς πρώταις 
φιλοφροσύναις, ὑπεξανισταμένου τε προσιόντι τῷ Πομ-- 
πηΐῳ καὶ τῆς κεφαλῆς ἀπάγοντος τὸ ἱμάτιον, ἃ πρὸς 

80 ἄλλον οὐ ῥαδίως ἑωρᾶτο ποιῶν, καίπερ ὄντων πολλῶν 
καὶ ἀγαθῶν περὶ αὐτόν. Οὐ μὴν ἐκουφέσθη γε τούτοις 
ὁ Πομπήϊος, ἀλλ᾽ εὐθὺς εἰς τὴν Κελτικὴν ὑπ᾽ αὐτοῦ 
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πεμπόμενορ; ἣν ἔχων ὁ Μέτελλος ἐδόκει μηδὲν ἄξιον 
πράττειν τῆς παρασκευῆς οὐ καλῶς ἔφη ἔχειν πρε-- 

σβύτερον καὶ προὔχοντα δόξῃ στρατηγίας ἀφαιρεῖσθαι, 
βουλομένῳ μέντοι τῷ Μετέλλῳ καὶ κελεύοντι συμπολε-- 
μεῖν καὶ βοηθεῖν ἔτοιμος εἶναι. Δεξαμένου δὲ τοῦ Me-5 
τέλλου καὶ γράψαντος ἥκειν, ἐμβαλὼν εἰς τὴν Κελτι- 
κὴν αὐτός τε xa® ἑαυτὸν ἔργα θαυμαστὰ διεπράττετο 
καὶ τοῦ Μετέλλου τὸ μάχιμον καὶ ϑαρσαλέον ἤδη σβεν-- 
νύμενον ὑπὸ γήρως αὖθις ἐξερρέπιξε καὶ συνεξεθέρ-- 
μαῖνεν, ὥσπερ ὁ ῥέων καὶ πεπυρωμένος χαλκὸς τῷ πε-- 10 
πηγότι καὶ ψυχρῷ περιχυθεὶς λέγεται τοῦ πυρὸς μᾶλλον 
ἀνυγραίνειν καὶ συνανατήκειν. ᾿4λλὰ γάρ, ὥσπερ 
ἀθλητοῦ πρωτεύσαντος ἐν ἀνδράσι καὶ τοὺς πανταχοῦ 
καϑελόντος ἐνδόξως ἀγῶνας εἰς οὐδένα λόγον τὰς παι- 
δικὰς τέθενται νίκας οὐδ᾽ ἀναγράφουσιν, οὕτως ἃς 15 
ἔπραξε τότε πράξεις ὁ Πομπήϊος αὐτὰς καϑ' ἑαυτὰς 
ὑπερφυεῖς οὔσας, πλήϑει δὲ καὶ μεγέϑει τῶν ὑστέρων 
ἀγώνων καὶ πολέμων κατακεχωσμένας ἐδεδέειν κινεῖν, 
μὴ περὶ τὰ πρῶτα πολλῆς διατριβῆς γενομένης τῶν 
μεγίστων καὶ μάλιστα δηλούντων τὸ ἦϑος ἔργων καὶ 20 
παϑημάτων τοῦ ἀνδρὸς ἀπολειφϑῶμεν. 

623 ΙΧ. Ἐπεὶ τοίνυν ἐκράτησε τῆς Ἰταλίας ὁ Σύλλας 
καὶ δικτάτωρ ἀνηγορεύϑη, τοὺς μὲν ἄλλους ἡγεμόνας 
καὶ στρατηγοὺς ἠμείβετο πλουσίους ποιῶν καὶ προά- 
γῶν ἐπὶ ἀρχὰς καὶ χαριξόμενος ἀφϑόνως καὶ προθύμως 25 
ὧν ἕχαστος ἐδεῖτο, Πομπήϊον δὲ ϑαυμάξων δι’ ἀρετὴν 
καὶ μέγα νομίξων ὄφελος εἶναι τοῖς ἑαυτοῦ πράγμασιν 
ἐσπούδασεν ἁμῶς γέπως οἰκδιότητε προσϑέσθαι. Συμ- 
βουλομένης δὲ τῆς γυναικὸς αὐτοῦ τῆς Μετέλλης, 
πείθουσι τὸν Πομπήϊον ἀπαλλαγέντα τῆς ̓ Αντιστίας λα-- 80 
βεῖν γυναῖκα τὴν Σύλλα πρόγονον Αἰμιλίαν, ἐκ Με- 
τέλλης καὶ Σκαύρου γεγενημένην, ἀνδρὶ δὲ συνοικοῦ- 

188 
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σαν ἤδη καὶ κύουσαν τότε. Ἦν οὖν τυραννικὰ τὰ τοῦ 
γάμου καὶ τοῖς Σύλλα καιροῖς μᾶλλον ἢ τοῖς Πομπηΐου 
τρόποις πρέποντα, τῆς μὲν Αἰμιλίας ἀγομένης ἐγκύ- 
μονος παρ᾽ ἑτέρου πρὸς αὐτόν, ἐξελαυνομένης δὲ τῆς 

5’ Αντιστίας ἀτίμως καὶ οἰκτρῶς, ἅτε δὴ καὶ τοῦ πατρὸς 
ἔναγχος ἐστερημένης διὰ τὸν ἄνδρα" κατεσφάγη γὰρ ὁ 
᾿Αντίστιος ἐν τῷ βουλευτηρίῳ δοκῶν τὰ Σύλλα φρονεῖν 
διὰ Πομπήϊον" ἡ δὲ μήτηρ αὐτῆς ἐπιδοῦσα ταῦτα προή- — 
HATO τὸν βίον ἑκουσίως. ὥστε καὶ τοῦτο τὸ πάϑος τῇ 

10 περὶ τὸν γάμον ἐκεῖνον τραγῳδίᾳ προσγενέσϑαι καὶ νὴ 
. Mba τὸ τὴν Αἰμιλίαν εὐθὺς διαφϑαρῆναι παρὰ τῷ Πομ- 

πηΐῳ τίκτουσαν. 
X. ‘Ex τούτου Σικελίαν ἡγγδλλείο Περπέννας 

αὑτῷ κρατύνεσϑαι καὶ τοῖς περιοῦσιν ἔτι τῆς ἐναντίας 
16 στάσεως ὑρμητήριον παρέχειν τὴν νῆσον, αἰωρουμένον 

καὶ Κάρβωνος αὐτόϑι ναυτικῷ καὶ Aopsrtov Διβύῃ 
προσπεπτωκότος, ἄλλων τε πολλῶν ἐπέκεινα μεγάλων 
ὠϑουμένων φυγάδων. ὅσοι τὰς προγραφὰς ἔφϑησαν 
ἀποδράντες. Ἐπὶ τούτους Πομπήϊος ἀπεστάλη μετὰ 

“0 πολλῆς δυνάμεως. Καὶ Περπένναρ μὲν εὐθὺς αὐτῷ 
Σικελέας ἐξέστη, τὰς δὲ πόλεις ἀνελάμβανε τετρυχω- 
μένας καὶ φιλανθρώπως πάσαις ἐχρῆτο πλὴν Μαμερτί- 
νῶν τῶν ἐν Μεσσήνῃ. Παραιτουμένων γὰρ αὐτοῦ τὸ 

βῆμα καὶ τὴν δικαιοδοσίαν, ὡς νόμῳ παλαιῷ Ῥω- 
46 μαίων ἀπειρημένα, .»Οὐ παύσεσϑε“" εἶπεν ,nuty ὑπε- 

ξωσμένοις ξίφη νόμους ἀναγινώσκοντες; ““ Ἔδοξε δὲ 
καὶ ταῖς Κάρβωνος οὐκ ἀνθρωπίνως ἐνυβρίσαι συμφο- 
ραῖς. Εἰ γὰρ ἦν ἀναγκαῖον αὐτόν, ὥσπερ ἦν ἴσως, ἀνε-- 
λεῖν, εὐθὺς ἔδει λαβόντα, καὶ τοῦ κελεύσαντος ἂν ἦν 

δϑ0τὸ ἔργον. Ὁ δὲ δέσμιον προαγαγὼν ἄνδρα Ῥωμαῖον 
τρὶς ὑπατεύσαντα καὶ πρὸ τοῦ βήματος στήδας καϑεξό-- 
μενος αὐτὸς ἀνέκρινεν, ἀχϑομένων καὶ βαρυνομένων 
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τῶν παρόντων᾽ εἶτα ἐκέλευσεν ἀπαγαγόντας ἀνελεῖν. 
᾿παχϑέντα μέντοι φασὶν αὐτόν, ὡς εἶδεν ἑλκόμενον 
ἤδη τὸ ξέφος, δεῖσϑαι τόπον αὑτῷ καὶ χρόνον βραχύν, 
ὡς ὑπὸ κοιλίας ἐνοχλουμένῳ, παρασχεῖν. Γάϊος δὲ Ὅπ- 
πίος ὁ Καίσαρος ἑταῖρος ἀπανθρώπως φησὶ καὶ Κοΐντῳ 5 
Οὐαλλερίῳ χρήσασθαν τὸν Πομπήϊον. Ἐπιστάμενον 
γάρ, ὡς ἔστι φιλολόγος ἀνὴρ καὶ φιλομαϑὴς ἐν ὀλίγοις 
ὁ Οὐαλλέριος, ὡς ἤχϑη πρὸς αὐτὸν, ἐπισπασάμενον 
καὶ συμπεριπατήσαντα καὶ πυθόμενον ὧν ἔχρῃξε καὶ 
μαϑόντα, προστάξαι τοῖς ὑπηρέταις εὐθὺς ἀνελεῖν ἀπα-1ὸ 
γαγόντας. "Add Ὀππέῳ μέν, ὅταν περὶ τῶν Καίσαρος 
πολεμέων ἢ φέλων διαλέγηται, σφόδρα δεῖ πιστεύειν 
μδτὰ εὐλαβείας" Πομπήϊος δὲ τοὺς μὲν ἐν δόξῃ μάλιστα 
τῶν Σύλλα πολεμίων καὶ φανερῶς ἁλισκομένους ἀναγ- 
καίως ἐκόλαξε, τῶν δ᾽ ἄλλων ὅσους ἐξῆν περιεώρα λαν-- 14 
ϑάνοντας, ἐνέαυς δὲ καὶ συνεξέπεμπε. Τὴν δ᾽ Ἱμεραίών 
πόλιν ἐγνωκότος αὐτοῦ κολάξειν γενομένην μετὰ τῶν 
πολεμέων, Σϑθένις ὁ δημαγωγὸς αἰτησάμενος λόγον οὐκ 
ἔφη δίκαια ποιήσειν τὸν Πομπήϊον, ἐὰν τὸν αἴτιον 
ἀφεὶς ἀπολέσῃ τοὺς μηδὲν ἀδικοῦντας. Ἐρομένου δὲ30 

624 ἐκείνου, τένα λέγει τὸν αἴτιον. ἑαυτὸν ὁ DHEveg ἔφη, 
τοὺς μὲν φέλους πείσαντα τῶν πολιτῶν, τοὺς δ᾽ ἐχϑροὺς 
βιασάμενον. "Ayactels οὖν τὴν παρρησίαν καὶ τὸ φρό- 
νημα τοῦ ἀνδρὸς ὁ Πομπήϊος ἀφῆκε τῆς αἰτίας πρῶτον 
ἐχεῖνον., εἶτα τοὺς ἄλλους ἅπαντας. ᾿Αχούων δὲ τοὺς 25 
στρατιώτας ἐν ταῖς ὁδοιπορίαις ἀτακτεῖν͵ σφραγῖδα ταῖς 
μαχαέραις αὐτῶν ἐπέβαλεν, ἣν ὁ μὴ φυλάξας éxoddgsro. 
ΣΙ. Ταῦτα πράττων ἐν Σικελίᾳ καὶ πολιτευόμενος 

ἐδέξατο δόγμα συγκλήτου καὶ γράμματα Σύλλα κελεύ- 
οντα εἰς Αιβύην πλεῖν καὶ πολεμεῖν “Ιομετίῳ κατὰ κρά-80 
τος, ἠἡϑροικότι πολλαπλασέαν δύναμιν ἧς ἔχων Μάριος 
οὐ πάλαι διεπέρασεν ἐκ Αιβύης εἰς Ἰταλίαν καὶ συνέχει 
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τὰ Ῥωμαέων πράγματα τύραννος ἐκ φυγάδος καταστάς. 
Ὀξέως οὖν ἅπαντα παρασκευασάμενος ὁ Πομπήϊος De- 
κελίας μὲν ἄρχοντα Μέμμιον κατέλιπε τὸν ἄνδρα τῆς 
ἀδελφῆς, αὐτὸς δὲ ἀνήγετο ναυσὶ μὲν μακραῖς ἑκατὸν 

δ δἴκοσι, φορτηγοῖς δὲ σῖτον καὶ ᾿βέλη καὶ χρήματα καὶ 
μηχανὰς κομιξούσαις ὀκτακοσέαις. Κατασχόντι δὲ αὐτῷ 
ταῖς μὲν εἰς Ἰτύκην ναυσί, ταῖς δὲ εἰς Καρχηδύνα, τῶν 
πολεμέων ἀποστάντες ἑπτακισχίλιοι προσεχώρησαν, αὖ-- 

τὸς Ob ἦγεν SE ἐντελῆ τάγματα. Συμβῆναι δὲ αὐτῷ 
Ιοπρᾶγμα γελοῖον ἱστοροῦσι. Στρατιῶται γάρ τινες.) ὡς 

ἔοικε, θησαυρῷ περιπεσόντες ἔλαβον συχνὰ χρήματα. 
Τοῦ δὲ πράγματος γενομένου φανεροῦ δόξα τοῖς ἄλλοις 
παρέστη πᾶσι χρημάτων μεστὸν εἶναι τὸν τόπον ἐν ταῖς 
ποτε τύχαις τῶν Καρχηδονίων ἀποτεϑειμένων. Οὐδὲν 

16 οὖν ὁ Πομπήϊος εἶχε χρῆσϑαι τοῖς στρατιώταις ἐπὶ πολ-- 
λὰς ἡμέρας ϑησαυροὺς ξητοῦσιν, ἀλλὰ περιήει γελῶν 
καὶ ϑεώμενος ὁμοῦ μυριάδας τοσαύτας ὀρυσσούσας καὶ 
στρεφούσας. τὸ πεδίον, ἕως ἀπειπόντες ἐχέλευον αὖ- 

τοὺς ἄγειν ὅπη βούλεται τὸν Πομπήϊον, ὡς δίκην ἵκα-- 
“0 νὴν τῆς ἀβελτερίας δεδωκότας. 

XIl. ᾿φντιτεταγμένου δὲ τοῦ ΖΙομετίου καὶ χαρά-- 

δραν τινὰ προβεβλημένου χαλεπὴν περᾶσαι καὶ τρα-- 
χεῖαν, ὄμβρος ἅμα πνεύματι πολὺς ἕωϑεν ἀρξάμενος 
κατεῖχεν, ὥστε ἀπογνόντα τῆς ἡμέρας ἐκείνης μαχέσα-- 

2680. τὸν Ζομέτιον ἀναξυγὴν παραγγεῖλαι. Πομπήϊος 

δὲ τοῦτον αὑτοῦ ποιούμενος τὸν καιρὸν ὀξέως ἐπῇει καὶ 
διέβαινε τὴν χαράδραν. Of δὲ ἀτάκτως καὶ ϑορυβούμε- 
vou καὶ οὐ πάντες οὐδὲ Opals ὑφέσταντο, καὶ τὸ 
πνεῦμα περιῇει τὴν ξάλην αὐτοῖς προσβάλλον ἐναντέαν. 

δ0Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς Ῥωμαίους ὁ χειμὼν ἐτάραξεν οὐ 
καϑορῶντας ἀλλήλους ἀκριβῶς, αὐτός re Πομπήϊος 
ἐκινδύνευσεν ἀγνοηϑεὶς ἀποθανεῖν ἐρωτῶντι στρατιώτῃ 
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co σύνθημα βράδιον ἀποκχρινάμενος. σάμενοι δὲ 
πολλῷ φόνῳ τοὺς πολεμέους (λέγονται γὰρ ἀπὸ δισμυ-- 
ρέων τρισχέλιοι διαφυγεῖν) αὐτοχράτορα τὸν Πομπήϊον 
ἠσπάσαντο. Φήσαντος δὲ ἐκείνου μὴ δέχεσϑαι τὴν τι-- 
μὴν, ἕως ὀρϑὸν ἔστηκε τὸ στρατόπεδον τῶν πολεμίων, δ 
εἰ δὲ αὐτὸν ἀξιοῦσι ταύτης τῆς προσηγορίαρ. ἐκεῖνο 
χρῆναι πρότερον καταβαλεῖν, ὥρμησαν εὐθὺς ἐπὶ τὸν 
χάρακα᾽ καὶ Πομπήϊος ἄνευ κράνους ἠγωνέζετο δεδοι- “ 
κὼς τὸ πρότερον πάθος. ᾿4λέσκεται δὴ τὸ στρατόπεδον 
καὶ ἀποθνήσκει Δομέτιος. Τῶν δὲ πόλεων αἱ μὲν εὖὐ--1ὸ 
Bus ὑπήκουον, al δὲ κατὰ κράτος ἐλήφϑησαν. Eide δὲ 
καὶ τῶν βασιλέων Ἰάρφαν τὸν συμμαχήσαντα “ομδοτέῳ, 
τὴν δὲ βασιλείαν Ἰάμψᾳ παρέδωκε. Χρώμενος δὲ τῇ 
τύχῃ καὶ τῇ ῥύμῃ τοῦ στρατεύματος εἰς τὴν ΝΝομαδικὴν 
ἐνέβαλε καὶ πολλῶν ὁδὸν ἡμερῶν ἐλάσας καὶ πάντων 1h 
κρατήσας, οἷς ἐνέτυχε, καὶ τὸ πρὸς Ῥωμαίους δέος ἤδη 
τῶν βαρβάρων ἐξερρυηκὸς αὖϑις ἰσχυρὸν καὶ φοβερὸν 
ἐγκαταστήσας, οὐδὲ τὰ ϑηρία δεῖν ἔφη τὰ τὴν 4ιβύην 
κατοικοῦντα τῆς τῶν Ῥωμαίων ἄπειρα ῥώμης καὶ τόλ-- 

625 wns ἀπολείπειν. Ὅϑεν ἐν ϑήραις λεόντων καὶ ἐλεφάν-- 30 
τῶν ἡμέρας διέτριψεν οὐ πολλάρ᾽ ταῖς δὲ πάσαις, ὥς 
φασι. τεσσαράκοντα τοὺς πολεμέους συνεῖλε καὶ 4ε- 
βύην ἐχειρώσατο καὶ διήτησε τὰ τῶν βασιλέων, ἔτος 
ἄγων ἐκεῖνο τέταρτον καὶ εἰκοστόν. 

XII. Ἐπανελθϑόντι δὲ εἰς Ἰτύκην αὐτῷ γράμματα 56 
κομέξεται Σύλλα προστάττοντος ἀφιέναι μὲν τὴν ἄλλην 
στρατιάν, αὐτὸν δὲ wed’ ἑνὸς τάγματος περιμένειν αὖ-- 
τόϑι τὸν διαδεξόμενον στρατηγόν. Ἐπὶ τούτοις ἀδήλως 
μὲν αὐτὸς ἤχϑετο καὶ βαρέως ἔφερεν, ἐμφανῶς δὲ ὃ 
στρατὸς ἠγανάκτει᾽ καὶ δεηϑέντος τοῦ Πομπηΐου προ-- 80 
δλϑεῖν τόν τε Σύλλαν κακῶς ἔλεγον κἀκεῖνον οὐκ ἔφα-- 
Gay προήσεσϑαι χωρὶς αὑτῶν οὐδὲ εἴων πιστεύειν τῷ 
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tvocvve. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὁ Πομπήϊος ἐπειρᾶτο 
πραῦνειν καὶ παρηγορεῖν αὐτούφ᾽ ὡς δ᾽ οὐκ ἔκειϑε, 
καταβὰς ἀπὸ τοῦ βήματος ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἀκῇει δεδα-- 
κρυμένος. Οἱ δὲ συλλαβόντες αὐτὸν avers ἐπὶ τοῦ βή-- 

δματῖος κατέστησαν" καὶ πολὺ μέρος τῆς ἡμέρας ἀνη- 
λώϑη. τῶν μὲν μένειν καὶ ἄρχειν κελευόντων. τοῦ δὲ 
πεέϑεσθϑαι δεομένου καὶ μὴ στασιάξειν, ἄχρι οὗ προσ-- 
λιπαρούντων καὶ καταβοώντων ὥμοσεν ἀναιρήσειν ξαυ-- 
τόν, εἰ βιάξοιντο, καὶ μόλις οὕτως ἐπαύσαντο. Τῷ δὲ 

19 Σύλλᾳ πρώτη μὲν ἦλθεν ἀγγελία τὸν Πομπήϊον ἀφε-- 
Craver, καὶ πρὸς τοὺς φίλουρ εἶπεν, ὡς ἄρα πεπρωμέ- 
νον ἦν αὐτῷ γενομένῳ γέφοντι παέδων ἀγῶνας ἀγωνί- 
ξεσϑαι, διὰ τὸ καὶ Μάριον αὐτῷ νέον ὄντα κομιδῇ 
πλεῖστα πράγματα παρασχεῖν καὶ εἰς τοὺς ἐσχάτους πε- 

15 ριστῆσαι κινδύνους. πυϑόμενος δὲ τἀληϑῆ καὶ πάντας 
ἀνθρώπους αἰσθανόμενος δέχεσθαι καὶ παραπέμπειν 
τὸν Πομπήϊον ὡρμημένους pst εὐνοίας, ἔσπευδεν ὑπερ-- 
βαλέσθαι" καὶ προελθὼν ἀπήντησεν αὐτῷ, καὶ δεξιω-- 
σάμενος ὡς ἐνῆν προθυμότατα μεγάλῃ φωνῇ Μάγνον 

40 ἠσπάσατο, καὶ τοὺς παρόντας οὕτως ἐκέλευσο προσαγο- 
ρεῦσαι. Σημαίνει δὲ τὸν μέγαν 6 Μάγνος. Ἕτεροι δέ po- 
σιν ἐν Διβύῃ πρῶτον ἀναφώνημα τοῦτο τοῦ στρατοῦ 
παντὸς γενέσθαι. κράτος δὲ λαβεῖν καὶ δύναμιν ὑπὸ 
Σύλλα βεβαιωϑέν. Αὐτὸς μέντοι πάντων ὕστατος καὶ 

25 μετὰ πολὺν χρόνον εἰς Ἰβηρίαν ἀνθύπατος ἐχπεμφϑεὶς 
ἐπὶ Σερτώριον ἤρξατο γράφειν ξαυτὸν ἐν tats ἐπιστο- 
λαῖς καὶ τοῖς διατάγμασι Μάγνον Πομπήϊον᾽ οὐκέτι 
γὰρ ἦν ἐπίφϑονον τοὔνομα σύνηϑες γενόμενον. Ὅϑεν 
εἰκότως ἀγασϑείη καὶ θαυμάσειεν av τις τοὺς πάλαι 

30 Ῥωμαίους. of ταῖς τοιαύταις ἐπικλήσεσι καὶ προσωνυ- 
[aug οὐ τὰς πολεμικὰς ἠμεέβοντο καὶ στρατιωτικὰς κα- 
τορϑώσεις μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς πολιτικὰς πράξεις καὶ 
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ἀρετὰς ἐκόσμουν. Avo γοῦν Makiworvg, ὅπερ ἐστὶ με-- 
γίστους. ἀνηγόρευσεν ὁ δῆμος" Οὐαλλέριον μὲν ἐπὶ 
τῷ διαλλάξαι στασιάζουσαν αὐτῷ τὴν σύγκλητον, Φά-- 
βιον δὲ Ῥοῦλλον, ὅτι πλουσέους τινὰς ἐξ ἀπελευθέρων 
γεγονότας καὶ καταλελεγμένους εἰς τὴν σύγκλητον ἐξέ- ὅ 
βαλεν. 

XIV. Ἐκ τούτου ϑρίαμβον ἥτει Τ]ομπήϊος, ἀντέ- 
λεγε 08 Σύλλας. Ὑπάτῳ γὰρ ἢ στρατηγῷ μόνον, ἄλλῳ 
δὲ οὐδενὶ δίδωσιν ὁ νόμος. Ζιὸ καὶ Σκηπίων ὁ πρῶτος 
ἀπὸ μειξόνων καὶ κρειττόνων ἀγώνων ἐν Ἰβηρίᾳ Καρχη-- 10 
δονέων κρατήσας οὐκ ἤτησε θρέαμβον" ὕπατος γὰρ οὐκ 
ἦν οὐδὲ στρατηγός. Εἰ δὲ Πομπήϊος οὔπω πάνυ γε- 
νειῶν εἰσελᾷ ϑριαμβέυων εἰς τὴν πόλιν, ᾧ βουλῆς διὰ 
τὴν ἡλικίαν οὐ μέτεστι, παντάπασιν ἐπέφϑονον ἔσεσθαι 
καὶ τὴν ἀρχὴν ἑαυτῷ καὶ τὴν τιμὴν ἐκείνῳ. Ταῦτα! 
πρὸς Πομπήϊον ὁ Σύλλας ἔλεγεν, ὡς οὐκ ἐάσων., ἀλλὰ 
ἐνστησόμενος αὐτῷ καὶ κωλύσων τὸ φιλόνεικον ἀπει-- 
ϑοῦντος. Ὁ δὲὺ Πομπήϊος οὐχ “ὑπέπτηξεν, ἀλλ᾽ ἐννοεῖν 

ἐκέλευσε τὸν Σύλλαν, ὅτι τὸν ἥλιον ἀνατέλλοντα πλεέο-- 
626 veg ἢ δυόμενον προσκυνοῦσιν, ὡς αὐτῷ μὲν αὐξανομέ- 30 

νης. μειουμένης δὲ καὶ μαραινομένης ἐκείνῳ τῆς δυνά- 
μξως. Ταῦτα ὁ Σύλλας οὐκ ἀκριβῶς ἐξακούσας. ὁρῶν 
δὲ τοὺς ἀκούσαντὰς ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ τοῦ σχήμα- 
τος ἐν ϑαύματι ποιουμένους. ἤφετο τί τὸ λεχϑὲν εἴη. 
Πυϑόμενος δὲ καὶ καταπλαγεὶς τοῦ Πομπηΐου τὴν τόλ-- 35 
wav ἀνεβόησε δὶς ἐφεξῆς »Θριαμβευσάτω. - Πολλῶν δὲ 
δυσχεραινόντων καὶ a ἀγανακτούντων, ἔτι μᾶλλον αὐτούς, 
Os φασι, βουλόμενος ἀνιᾶν ὁ Πομπήϊος ἐπεχείρησεν 
ἐλεφάντων ἅ ἅρματι τεττάρων ἐπιβὰς εἰσελαύνειν " ἤγαγε 
γὰρ ἐκ Διβύης τῶν βασιλικῶν συχνοὺς αἰχμαλώτους 80 
ἀλλὰ τῆς πύλης στενωτέρας οὔσης ἀπέστη καὶ μετῆλϑεν 
ἐπὶ τοὺς ἵππους. Exel δὲ οἱ στρατιῶται μὴ τυχόντες 
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ἡλίκων προσεδόκησαν ἐνοχλεῖν ἐβούλοντο καὶ ϑορυβεῖν, 
οὐδὲν ἔφη φροντίζειν, ἀλλὰ μᾶλλον ἀφήσειν τὸν ϑρέαμ-- 
βον ἢ κολακεύσειν ἐκείνους. Ὅτε δὴ καὶ Σερουΐλιος, 
ἀνὴρ ἐπιφανὴς καὶ μάλιστα πρὸς τὸν ϑρίαμβον ἐνστὰς 

δτοῦ Πομπηΐου, νῦν ἔφη τὸν Πομπήϊον ὁρᾶν καὶ μέγαν 
ἀληϑῶς καὶ ἄξιον τοῦ ϑριάμβου. 4]ῆλον δ᾽ ἐστίν, ὅτι 
καὶ βουλῆς ἂν ἐθελήσας τότε ῥᾳδέως ἔτυχεν. ᾿4λλ᾽ οὐκ 
ἐσπούδασεν, ὡς λέγουσι, τὸ ἔνδοξον ἐκ τοῦ παραδόξου 
θηρώμενος. Οὐ γὰρ ἦν ϑαυμαστὸν, εἰ πρὸ ἡλικίας 

10 2BovdAsvs Πομπήϊος, ἀλλ᾽ ὑπέρλαμπρον, ὅτι μηδέπω 
βουλεύων ἐθριάμβευε. Τοῦτο δὲ αὐτῷ καὶ πρὸς sv- 
νοίαν ὑπῆρχε τῶν πολλῶν οὐ μικρόν᾽ ἔχαιρε γὰρ ὁ δῆ-- 
μορ αὐτῷ μετὰ θρίαμβον ἐν τοῖς ἱππικοῖς ἐξεταξομένῳ. 

XV. Σύλλας δὲ ἠνιᾶτο μὲν ὁρῶν εἰς ὅσον δόξης 
16 πρόεισι καὶ δυνάμεως, αἰσχυνόμενος δὲ κωλύειν ἡσυ- 

χίαν ἦγε᾽ πλὴν, ὅτε βίᾳ καὶ ἄκοντος αὐτοῦ Λέπιδον εἰς 
ὑπατείαν κατέστησε συναρχαιρεσιάσας καὶ τὸν δῆμον 
εὐνοίᾳ τῇ πρὸς ἑαυτὸν ἐκείνῳ σπουδάξοντα παρασχών, 
ϑεασάμενος αὐτὸν ἀπιόντα μετὰ πλήϑους δι᾽ ἀγορᾶς 

40 ὁ Σιύλλαρ᾽ ,,09d σε“ εἶπεν .,ν ὦ νεανία, χαίροντα τῇ 
νέκῃ" πῶς γὰρ οὐχὶ γενναῖα ταῦτα καὶ καλά, Κάτλου 
τοῦ πάντων ἀρίστου Δέκιδον τὸν πάντων κάκιστον ἀπο- 
δειχϑῆναι πρότερον ὕπατον. σοῦ τὸν δῆμον οὕτω πα- 
ρασκευάσαντος; ὥρα μέντοι σοι μὴ καϑεύδειν, ἀλλὰ 

25 προσέχειν τοῖς πράγμασιν" ἰσχυρότερον γὰρ τὸν ἀντα- 
γωνιστὴν σεαυτῷ παρεσκεύακας." ᾿Ἐδήλωσε δὲ μάλιστα 
Σύλλας, ὅτι πρὸς Πομπήϊον οὖκ εὐμενῶς εἶχε ταῖς δια- 
ϑήκαις ἃς ἔγραψεν. Ἑτέροις γὰρ φέλοις δωρεὰς ἀπο- 
λιπὼν καὶ τοῦ παιδὸς ἀποδείξας ἐπιτρόπους τὸν Πομ- 

80 πήϊον ὅλως παρῆλθεν. Ἤνεγκε μέντοι τοῦτο μετρίως 
πάνυ καὶ πολιτικῶς ἐκεῖνος, ὥστε, “Δεπίδου καί τινων 
ἄλλων ἐνισταμένων μὴ ταφῆναι τὸν νεκρὸν ἐν τῷ πϑ- 
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δίῳ μηδὲ δημοσίᾳ τὴν ἐκφορὰν γενέσθαι, βοηϑῆσαι καὶ 
παρασχεῖν δόξαν ἅμα ταῖς ταφαῖς καὶ ἀσφάλειαν. 

ΧΥ͂Ι. Ἐπεὶ δὲ ταχὺ τοῦ Σύλλα τελευτήσαντος εἰς 
φῶς παρῇει τὰ μαντεύματα͵ καὶ Μέπιδος εἰσποιῶν Exv- 
cov εἰς τὴν ἐκείνου δύναμιν οὐ κύχλῳ περιϊὼν οὐδὲ ὁ 
μετὰ σχήματος, ἀλλὰ εὐθὺς ἐν τοῖς ὅπλοις ἦν τὰ πάλαι 
νοσοῦντα καὶ διαφυγόντα τὸν Σύλλαν ὑπολεέμματα τῶν 
στάσεων αὖϑις ἀνακινῶν καὶ περιβαλλόμενος, ὁ δὲ 
συνάρχων αὐτοῦ Κάτλος, ᾧ τὸ καϑαρὸν καὶ ὑγιαῖνον 
μάλιστα τῆς βουλῆς καὶ τοῦ δήμου προσεῖχεν, ἦν μὲν 10 
ἐν ἀξιώματι σωφροσύνης καὶ δικαιοσύνης μέγιστος τῶν . 
τότε Ῥωμαίων. ἐδόκει δὲ πολιτικῆς ἡγεμονίας μᾶλλον ἢ 
στρατιωτικῆς οἰκεῖος εἶναι. τῶν πραγμάτων αὐτῶν πο- 
ϑούντων τὸν Πομπήϊον οὐ διεμέλλησεν ὅπη τράπηται, 
προσϑεὶς δὲ τοῖς ἀρίστοις ἑαυτὸν ἀπεδείχθη στρατεύ-- 14 
ματος ἡγεμὼν ἐπὶ τὸν 4έπιδον ἤδη πολλὰ τῆς Ἰταλίας 
κεκινηκότα καὶ τὴν ἐντὸς “Ἄλπεων Γαλατίαν κατέχοντα 
διὰ Βρούτου στρατεύματι. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων ἐκρά- 

627 ence ὁσδίως ἐπελθὼν ὁ Πομπήϊος" ἐν δὲ Μουτίνῃ τῆς 
Γαλατίας ἀντεκάϑητο τῷ Βρούτῳ συχνὸν χρόνον᾽ ἐν ὦ 36 
“Δέπιδος ἐπὶ τὴν Ῥώμην ὀνεὶς 2 καὶ προσκαϑήμενος ἔξω- 
ϑὲεν ὑπατείαν ἥτει δευτέραν ὄχλῳ πολλῷ δεδιττόμενος 
τοὺς ἔνδον. Ἔλυσε δὲ τὸν φόβον ἐπιστολὴ παρὰ Πομ-- 
πηΐου κομισϑεῖσα κατωρϑωκότος ἄνευ μάχης τὸν πό- 
λεμον. Ὁ γὰρ Βροῦτος, εἴτε παραδοὺς τὴν δύναμιν αὖ-- 36 
tog, δἶτε προδοϑεὶς μεταβαλομένης ἐκείνης. ἐνεχείρισε 
τῷ Πομπηΐῳ τὸ σῶμα, καὶ λαβὼν ἱππεῖς προπομποὺς 
ἀπεχώρησεν εἰς πολίχνιόν τι τῶν περὶ τὸν Πάδον, ὅπου 
usd” ἡμέραν μίαν, ἐπιπέμψαντος αὐτῷ τοῦ Πομπηΐου 
Γεμένιον, ἀνῃρέϑη᾽ καὶ πολλὴν ἔσχεν ἀπὸ τούτου Πομ-- 30 
santos αἰτίαν. Γεγραφὼρ γὰρ εὐθὺς ἐν ἀρχῇ τῆς μετα- 

βολῆς πρὸς τὴν σύγκλητον, ὡς ἑκὼν αὐτῷ πρόσϑοιτο 
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Βροῦτος, ἑτέρας αὖϑις ἔπεμψεν ἐπιστολὰς ἀνῃρημένου 
τοῦ ἀνθρώπου κατηγορούσας. Τούτου Βροῦτος ἦν υἱὸς 
ὁ Καίσαρα σὺν Κασσίῳ κτείνας, ἀνὴρ ὁμοέως τῷ πατρὶ 
μήτε πολεμήσας μήτε ἀποθανών, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκεί- 

ὄνου γέγραπται. Μέπιδος μὲν οὖν εὐθὺς ἐκπεσὼν τῆς 
Ἰταλέας ἀπεπέρασεν sig Σαρδόνα᾽ κἀκεῖ νοσήσας ἐτε-- 
λεύτησε Ot’ ἀϑυμίαν, οὐ τῶν πραγμάτων, ὥς φασιν, 
ἀλλὰ γραμματέῳ περιπεσών, ἐξ οὗ μοιχεέαν τινὰ τῆς 
γυναικὸς ἐφώρασε. 

10 «= XVII. Μεπέδῳ δὲ οὐδὲν ὅμοιος στρατηγὸς Ἰβηρίαν 
κατέχων Σερτώριος ἐπῃωρεῖτο' Ῥωμαίοις φοβερός. ὥὧσ-- 
sg ἔσχατον νόσημα τῶν ἐμφυλίων πολέμων εἰς τοῦτον 
τὸν ἄνδρα συνερρυηχότων, πολλοὺς μὲν ἤδη τῶν ἐλατ-- 
τόνων στρατηγῶν ἀνῃρηχότα, Μετέλλῳ δὲ Πέῳ τότε 

1S συμπεπλεγμένον, ἀνδρὶ λαμπρῷ μὲν καὶ πολεμικῷ, do- 
κοῦντι δὲ ἀργότερον ὑπὸ γήρως ἕπεσθαι τοῖς καιροῖς 
τοῦ πολέμου καὶ ἀπολεέπεσϑαι τῶν πραγμάτων ἁρπα- 
ξομένων ὀξύτητι καὶ τάχει τοῦ Σερτωρέου παραβόλως 
καὶ λῃστρικώτερον αὐτῷ προσφερομένου, καὶ ταράττον-- 

2 tog ἐνέδραις καὶ περιδρομαῖς ἄνδρα νομίμων ἀϑλητὴν 
ἀγώνων καὶ δυνάμεως στασίμου καὶ βαρείας ἡγεμόνα. 

_ Πρὸς ταῦτα Πομπήϊος ἔχων τὴν στρατιὰν ὑφ᾽ ἑαυτῷ 
διεπράττετο Μετέλλῳ πεμφϑῆναι βοηϑός᾽ καὶ Κάτλου 
κελεύοντος οὐ διέλυεν., ἀλλ᾽ ἐν τοῖς ὅπλοις ἦν περὶ τὴν 

26 πύλιν ast τινας ποιούμενος προφάσεις, ἕως ἔδωκαν 
αὐτῷ τὴν ἀρχὴν Asuxiov Φιλέππου γνώμην εἰπόντος. 
Ὅτε καί φασιν ἐν συγκλήτῳ πυϑομένου τινὸς καὶ ϑαυ- 
μάξοντος, δὲ Πομπήυν ἀνθύπατον οἴεται δεῖν ἐκπεμ’- 
φϑῆναι Φίλιππος᾽ ,, Ovn ἔγωγε ““ φάναι τὸν Φίλιππον 

80,,ἀλλ᾽ ἀνθ᾽ ὑπάτων," ὡς ἀμφοτέρους τοὺς τότε ὕπα- 
τεύοντας οὐδενὸς ἀξέους ὄντας. 

XVIII. Ἐπεὶ δὲ τῆς Ἰβηρέας ἁψάμενος ὁ Πομπηζορ, 
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ola φιλεῖ πρὸς νέου δόξαν ἡγεμόνος, ἑτέρους tats ἐλ- 
alow ἐποίησε τοὺς ἀνθρώπους καὶ τὰ μὴ πάνυ βεβαίως 
τῷ Σερτωρέῳ συνεστῶτα τῶν ἐθνῶν ἐκινεῖτο καὶ μετε- 
βάλλετο. λόγους ὑπερηφάνους ὁ Σερτώριος κατὰ τοῦ 
Πομπηΐου διέσπειρε, καὶ σκώπτων ἔλεγε νάρθηκος ἂν 5 
αὐτῷ δεῆσαι καὶ σκύτους ἐπὶ τὸν παῖδα τοῦτον. εἰ μὴ 
τὴν γραῦν ἐκείνην ἐφοβεῖτο, λέγων τὸν Μέτελλον. 
Ἔργῳ μέντοι pudarropevog σφόδρα καὶ δεδοικὼς τὸν 
Πομπήϊον ἀσφαλέστερον ἐστρατήγει. Καὶ γὰρ ὁ Μέ- 
τελλος, ὅπερ οὐκ ἄν τις φήϑη, διετέϑρυπτο τῷ βίῳ 10 
κομιδῆ πρὸς τὰς ἡδονὰς ἐνδεδωκώς, καὶ μεγάλῃ εἰς εἰς 
ὄγκον καὶ πολυτέλειαν ἐξαίφνης ἐγεγόνει μεταβολὴ περὶ 
αὐτόν, ὥστε τῷ Πομπηΐῳ καὶ τοῦτο ϑαυμαστὴν δὔνοιαν 
ἅμα δόξῃ φέρειν, ἐπιτείνοντι τὴν εὐτέλειαν τῆς διαίτης 
οὐ πολλῆς ἐπιτηδεύσεως δεομένην᾽ φύσει γὰρ ἦν σώ- 1 
φρῶν καὶ τεταγμένος ἐν ταῖς ἐπιϑυμέαις. Tod δὲ πολέ- 
μου πολλὰς ἐδέαρ ἔχοντος͵ ἠνίασε μάλιστα τὸν Πομπήϊον 

628% Aavewvos ἅλωσις ὑπὸ Σερτωρέου. Κυκλοῦσϑαι γὰρ 
αὐτὸν olnPsle καί τι μεγαληγορήσας αὐτὸς ἐξαίφνης 
ἀνεφάνη περιεχόμενος κύκλῳ" καὶ διὰ τοῦτο κινεῖσϑαι 20 
δεδιὼς ἐπεῖδε καταπιμπραμένην τὴν πόλεν αὐτοῦ πα- 
θόντος. Ἑρέννιον δὲ καὶ Περπένναν, ἄνδρας ἡγεμονι- 
κοὺς TOY πρὸς Σερτώριον καταπεφευγότων καὶ στρα- 
τηγούντων ἐκείνῳ, νικήσας περὶ Οὐαλεντέαν ὑπὲρ 
μυρέους ἀπέχτεινεν. 25 

XIX. Ἐπαρϑεὶς δὲ τῇ πράξει καὶ μέγα φρονῶν ἐπ᾽ 
αὐτὸν ἔσπευδε Σερτώριον, ὡς μὴ μετάσχοι τῆς νίκης 
Μέτελλος. Περὶ δὲ Σούκρωνι ποταμῷ τῆς ἡμέρας ἤδη 
τελευτώσης συνέβαλον τὰς δυνάμεις,δεδιότες ἐπελϑεῖν 
τὸν Μέτελλον, ὁ μὲν ὡς μόνος, ὁ ὃὲ ὡς worm δια-- 80 
γωνίσαιτο. Τὸ μὲν οὖν τέλος ἀμφίδοξον ἔσχεν 6 ἀγών᾽ 
ἑχατέρου γὰρ ϑάτερον κέρας ἐνίκησε τῶν δὲ στρατη- 
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γῶν πλέον ἠνέγκατο Σερτώριος" ἐτρέψατο γὰρ τὸ καϑ᾽ 
αὑτὸν ἐκεῦνος ἀντιταχϑ είς. Πομπηΐῳ δὲ ἀνὴρ μέγας ἴπ-- 
πότῃ πεζὸς ἐφώρμησε᾽ συμπεσόντων δ᾽ εἰς τὸ αὐτὸ καὶ 
γενομένων ἐν λαβαῖς ἀπέσκηψαν αἱ πληγαὶ τῶν ξιφῶν 

δ εἰς τὰς χεῖρας ἀμφοῖν, οὐχ ὁμοίως" ἐτρώθη μὲν γὰρ ὃ 
Πομπήϊος μόνον, ἐκείνου δὲ ἀπέκοψε τὴν χεῖρα. Πλειό-- 
νῶν δὲ συνδραμόντων ἐπ᾽ αὐτόν, ἤδη τῆς τροπῆς γεγε-- 
νημένης, ἀνελπίστως διέφυγε, προέμενος τὸν ἵππον τοῖς 
πολεμίοις φάλαρα χρυσᾶ καὶ κόσμον ἄξιον πολλοῦ πε-- 

Ιορικείμενον. Ταῦτα γὰρ διανεμόμενοι καὶ περὶ τούτων 
μαχόμενοι πρὸς ἀλλήλους ἀπελείφϑησαν. “ἅμα δὲ ἡμέρᾳ 
παρετάξαντο μὲν ἀμφότεροι πάλιν ἐκβεβαιούμενοι τὸ 
νίκημα, Μετέλλου δὲ προσιόντος ἀνεχώρησεν ὁ Σερ- 
τώριος σκεδασθέντι τῷ στρατῷ. Τοιαῦται γὰρ ἦσαν al 

WW διαλύσεις καὶ πάλιν συνδρομαὶ τῶν ἀνθρώπων, ὥστε 
πολλάκις μόνον πλανᾶσϑαι τὸν Σερτώριον, πολλάκις 
δὲ αὖϑις ἐπιέναι μυριάσι πεντεκαίδεκα στρατιᾶς, ὥσ- 
περ χειμάρρουν ἐξαίφνης πιμπλάμενον. Ὁ δ᾽ οὖν Πομ-- 
πήϊος, ἐπεὶ μετὰ τὴν μάχην ἀπήντα τῷ Μετέλλῳ καὶ 

0 πλησίον ἀλλήλων ἦσαν, ἐκέλευσεν ὑφεῖναι τὰς ῥάβδους, 
ϑεραπεύων ὡς προὔχοντα τιμῇ τὸν Μέτελλον. Ὁ δὲ 
καὶ τοῦτο διεκώλυσε καὶ τάλλα χρηστὸς ἦν ἀνὴρ περὶ 
αὐτόν, οὐδὲν ὡς ὑπατικῷ καὶ πρεσβυτέρῳ νέμων ἑαυτῷ 
πλέον, ἀλλ᾽ ἢ τὸ σύνθημα κοινῇ στρατυπεδευόντων εἰς 

456 ἅπαντας ἐξεπέμπετο παρὰ Μετέλλου" τὰ πολλὰ δὲ χωρὶς 
ἐστρατοπεδεύοντο. 4Διέκοπτε γὰρ αὐτοὺς καὶ διΐστη 
ποικίλος ὧν ὁ πολέμιος καὶ δεινὸς ἐν βραχεῖ πολλαχοῦ 
περιφανῆναι καὶ μεταγαγεῖν an’ ἄλλων sig ἄλλους ἀγῶ-- 
νας. Τέλος δὲ περικόπτων μὲν ἀγοράς, ληϊξόμενος δὲ 

δυτὴν χώραν, ἐπικρατῶν δὲ τῆς ϑαλάσσης, ἐξέβαλεν ἀμ-- 
φοτέρους τῆς ὑφ᾽ ἑαυτὸν Ἰβηρίας͵ ἀναγκασϑόντας stg 
ἀλλοτρίας καταφυγεῖν ἐπαρχίας ἀπορέᾳ τῶν ἐπιτηδείων. 
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XX. Πομπήϊος δὲ τὰ πλεῖστα τῶν ἰδίων ἐξανηλω-- 
κὼς καὶ κατακεχρημένος. sig τὸν πόλεμον ἥτει γρήματα 
τὴν σύγκλητον͵ ὡς ἀφιξόμενος stg Ἰταλίαν μετὰ τῆς dv- 
νάμεως. εἰ μὴ πέμποιεν. Ὑπατεύων δὲ Δεύκολλος τότε 
καὶ Πομπηΐῳ μὲν ὧν διάφορος, μνώμενος δ᾽ ἑαυτῷ τὸν 5 
"ΜΜυιϑριδατικὸν πόλεμον, ἔσπευσεν ἀποσταλῆναι τὰ χρή-- 
ματα, φοβούμενος αἰτίαν Πομπηΐῳ παρασχεῖν δεομένῳ 
Σερτώριον ἀφεῖναι καὶ πρὸς Μιϑριϑάτην τραπέσϑαι, 
λαμπρὸν μὲν εἰς δόξαν, εὐμεταχείριστον δὲ φαινόμενον 
ἀνταγωνιστήν. Ἐν τούτῳ δὲ ϑνήσκει Σερτώριος ὑπὸ 10 
τῶν φίλων δολοφονηθϑεῖς᾽ ὧν Περπέννας ὃ κορυφαιό- 
τατος ἐπεχείρησεν ἐκεένῳ τὰ αὐτὰ ποιεῖν, ἀπὸ τῶν αὐὖ- 
τῶν μὲν ὁρμώμενος δυνάμξων καὶ παρασκευῶν, τὸν δὲ 
χρώμενον αὐταῖς ὁμοίως οὐκ ἔχων λογισμόν. Εὐθὺς 
οὖν ὁ Πομπήϊος ἐπεξελθὼν καὶ ῥεμβόμενον ἐν cote 1b 

629 πράγμασι τὸν Περπένναν καταμαϑὼν δέλεαρ αὐτῷ δέκα 
σπείρας ὑφῆκεν, εἰς τὸ πεδίον διασπαρῆναι κελεύσας. 
Τραπομένου. δὲ πρὸς ταύτας ἐκείνου καὶ διώκοντος, 
ἄϑρους ἐπιφανεὶς καὶ συνάψας μάχην ἐκράτησε πάν-- 
tov. Καὶ διεφϑάρησαν of πλεῖστοι τῶν ἡγεμόνων ἐν 30 

τῇ μάχῃ τὸν δὲ Περπένναν ἀχϑέντα πρὸς αὐτὸν ἀπέ- 
κτεινεν, οὐκ ἀχάριστος οὐδ᾽ ἀμνήμων γενόμενος τῶν 
περὶ Σικελίαν, ὡς ἐγκαλοῦσιν ἔνιοι, μεγάλῃ δὲ δια-- 
vote καὶ σωτηρίῳ τῶν ὅλων γνώμῃ χρησάμενος. Ὁ γὰρ 
Περπέννας τῶν Σερτωρίου γραμμάτων γεγονὼς κύριος 2% 
ἐδείκνυεν ἐπιστολὰς τῶν ἐν Ῥώμῃ δυνατωτάτων ἀν-- 
δρῶν, of τὰ παρόντα κινῆσαι βουλόμενοι πράγματα καὶ 
μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν ἐκάλουν τὸν Σερτώριον εἰς 
τὴν Ἰταλίαν. Φοβηϑεὶς οὖν ὃ Πομπήϊος ταῦτα, μὴ μεί- 
ξονας ἀναστήσῃ τῶν πεπαυμένων πολέμων, τόν τε Περ - 80 
πένναν ἀνεῖλε καὶ τὰς ἐπιστολὰς οὐδ᾽ ἀναγνοὺς και- 
ἕκαυσεν. 
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XXI. ‘Ex δὲ τούτου παραμείνας χρόνον ὅσον τὰς 
μεγέστας κατασβέσαι ταραχὰς καὶ τὰ φλεγμαίνοντα μά- 
λιστα καταστῆσαι καὶ διαλῦσαι τῶν πραγμάτων͵ ἀπῆγεν 
sig Ἰταλίαν τὸν στρατόν, ἀκμάζοντι τῷ δουλικῷ πολέμῳ 

δκατὰ τύχην φερόμενος. Ji καὶ Κράσσος ὁ στρατηγὸς 
ἥπεϑιξε παραβόλως τὴν μάχην͵ καὶ κατευτύχησε δισχι-. 
λέους τριακοσίους ἐπὶ μυρέοις κτείνας. Οὐ μὴν ἀλλὰ 
καὶ τούτῳ τὸν Πομπήϊον εἰσποιούσης ἁμῶς γέπως τῷ 
κατορϑώματι τῆς τύχης, πεντακισχίλιοι φεύγοντες ἐκ 

10 τῆς μάχης ἐνέπεσον εἰς αὐτόν, οὗς ἅπαντας διαφϑείρας 
ἔγραψε πρὸς τὴν σύγκλητον ὑποφϑάσας. ὡς Κράσσος 
μὲν ἐκ παρατάξεως νενέκηκε τοὺς μονομάχους, αὐτὸς 
δὲ τὸν πόλεμον ἐκ ῥιζῶν παντάπασιν ἀνήρηκε. Καὶ 
ταῦτα βουλομένοις ἦν δι᾽ εὔνοιαν ἀκροᾶσθαι καὶ λέ- 

ι6γειν τοῖς Ῥωμαίοιρ. Ἰβηρίαν δὲ καὶ Σερτώριον οὐδὲ 
παίξων av τις εἶπεν ἑτέρου καὶ μὴ Πομπηΐου τὸ πᾶν 
ἔργον εἷναι. Ἐν τοσαύτῃ δὲ τιμῇ καὶ προσδοκίᾳ τοῦ 
ἀνδρὸς ὅμως ἐνῆν καὶ ὑποψία τις καὶ δέος. ὡς οὐ προ-- 
ἡδομένου τὸ στράτευμα, βαδιουμένου δὲ δι᾽ ὅπλων καὶ 

20 μοναρχέας ἄντικρυς ἐπὶ τὴν Σύλλα πολιτείαν. Ὅϑεν 
οὐκ ἐλάττονες ἧσαν τῶν δι᾽ εὔνοιαν τρεχόντων καὶ φι- 
λοφφονουμένων καϑ᾽ ὁδὸν of φόβῳ ταῦτα ποιοῦντες. 
Ἐπεὶ δὲ καὶ ταύτην ἀνεῖλε τὴν ὑπόνοιαν ὁ Πομπήϊος 
προειπὼν ἀφήσειν τὸ στράτευμα μετὰ τὸν ϑρέαμβον, 

26 ὃν αἰτιᾶσθαι τοῖς βασκαένουσι περιῆν ὑπόλοιπον, ὅτι 
τῷ δήμῳ προσνέμει μᾶλλον ἑαυτὸν ἢ τῇ βουλῇ, καὶ τὸ 
τῆς δημαρχίας ἀξίωμα, Σύλλα καταβαλόντος, ἔγνωκεν 
ἀνιστάναι καὶ χαρέξεσϑαι τοῖς πολλοῖς, ὅπερ ἦν ἀληϑές. 
Οὐ γὰρ ἔστιν οὗτινος ἐμμανέστερον ὁ Ῥωμαίων ἠράσθη 

30 δῆμος καὶ μᾶλλον ἐπόϑησεν ἢ τὴν ἀρχὴν αὖϑις ἐπιδεῖν 
ἐκείνην, ὥστε καὶ Πομπήϊον εὐτύχημα ποιεῖσθαι μέγα 
τὸν τοῦ πολιτεύματος καιρόν, ὡς οὐκ ἂν εὑρόντα χάριν 
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ἄλλην, ἥ τὴν εὔνοιαν ἀμεέέψεται τῶν πολιτῶν, εἰ ταύ- 
την ἕτερος προέλαβε. . 

ΧΧΙΙ, Ψηφισθέντος οὖν αὐτῷ δευτέρου ϑριάμβου 
καὶ ὑπατείας οὐ διὰ ταῦτα θαυμαστὸς ἐδόκει καὶ μέγας, 
ἀλλ᾽ ἐκεῖνο τεκμήριον ἐποιοῦντο τῆς λαμπρότητος. Ort5 
Κράσσος, ἀνὴρ τῶν τότε πολιτουομένων πλουσιώτατος 
καὶ δεινότατος εἰπεῖν καὶ μέγιστος, αὐτάν τε Πομπήϊον 
ὑπερφρονῶν καὶ τοὺς ἄλλους ἅπαντας. οὐκ ἐθάρρησεν 
ὑπατείαν μετιέναι πρότερον ἢ Πομπηΐου δοηϑῆναι. Καὶ 
μέντοι Πομπήϊος ἠγάπησε, πάλαι δεόμϑνος χρείας τινὸς 10 
ὑπάρξαι καὶ φιλανθρωπίας πρὸς αὐτόν ὥστε καὶ δε- 
ξιοῦσϑαι προϑύμως καὶ παρακαλεῖν τὸν δῆμον, ἐπαγ- 
γελλόμενος χάριν ἕξειν οὐκ ἐλάττονα τοῦ συνάρχοντος 
ἢ τῆς ἀρχῆς. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀποδειχϑέντες ὕπατοι δι8-- ᾿ 

630 φέρόντο πάντα καὶ προσέκρουαν ἀλλήλοις καὶ ἐν μὲν 15 
τῇ βουλῇ μᾶλλον ἴσχυεν ὁ Κράσσος, ἐν δὲ τῷ δήμῳ 
μέγα τὸ Πομπηΐου κράτος ἦν. Καὶ γὰρ ἀπέδωκε τὴν 
δημαρχίαν αὐτῷ καὶ τὰς δίκας περιεῖδεν avare εἰς τοὺς 
ἱππέας νόμῳ μεταφερομένας. Ἥδιστον δὲ ϑέαμα τῷ 
δήμῳ παρέσχεν αὐτὸς ἑαυτὸν τὴν στρατείαν παραιτού- 20 
wsvos. Ἔϑος yao ἐστι Ῥωμαίων τοῖς ἱππεῦσιν, ὅταν 

᾿ στρατεύσωνται τὸν νόμιμον χρόνον, ἄγειν εἰς ἀγορὰν 
τὸν ἵχπον ἐπὶ τοὺς δύο ἄνδρας, οὖς τιμητὰς καλοῦσι, 

᾿ καὶ καταρυϑμησαμένους τῶν στρατηγῶν καὶ αὐτοκρα-- 
τόρων ἕκαστον. ὑφ᾽ οἷς ἐστρατεύσαντο, καὶ δόντας εὖ-- 25 
ϑύνας τῆς στρατείας ἀφέξσϑαι. Νέμεται δὲ καὶ τιμὴ 
καὶ ἀτιμία προσήκουσα τοῖς βέοις ἑκάστων. Τότε δὴ 
προεκάϑηντο μὲν οἱ τιμηταὶ Γέλλιος καὶ Δέντλος ἐν 
κόσμῳ, καὶ πάροδος ἦν τῶν ἱππέων ἐξεταζομένων; ὥφϑε. 
δὲ Πομπήϊος ἄνωϑεν bx’ ἀγορὰν κατερχόμενος, τὰ μὲν 80 
ἄλλα παράσημα τῆς ἀρχῆς ἔχων, αὐτὸς δὲ διὰ χειρὸς 
ἄγων τὸν ἵππον. Ὡς δ᾽ ἐγγὺς ἦν καὶ καταφανὴς ἐγε-- 

PLUT. vir. III. 14 
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yover , ᾽ κελεύσας διασχεῖν τοὺς ῥαβδοφόρους τῷ βήματι 

προσήγαγε νὸν ἵππον. Ἦν δὲ τῷ δήμῳ ϑαῦμα καὶ 
σιωπὴ πᾶσα, τούς τὸ ἄρχοντας αἰδὼς ἅμα καὶ χαρὰ 
πρὸς τὴν ὄψιν ἔσχεν. Εἶτα ὁ μὲν πρεσβύτερος ἠρώ-- 

δτησδ᾽ οἰυνϑάνομαίσου, ὦ Πομπήϊε Μάγνε, εἰ πάσας 
ἐστράτευσαι τὰς κατὰ νόμον στρατείας; ““ Πομπήϊος δὲ 
μεγάλῃ φωνῇ ; » Πάσας! εἶπεν »»ἐστράτευμαι, καὶ πά-- 
σας ὑπ᾽ ἐμαυτῷ αὐτοχράτορι.““ Τοῦτο ἀκούσας ὁ δῆ- 
μος ἐξέκραγε,καὶ κατασχεῖν οὐκέτι τὴν βοὴν ὑπὸ χαρᾶς 

ιοἦν, ἀλλ᾽ ἀναστάντες οἵ τιμηταὶ προέπεμπον αὐτὸν οἵ- 
xads, χαριζόμενοι τοῖς πολίταις ἑπομένοις καὶ κροτοῦσιν. 

ΧΧΙΗ. Ἤδη δὲ τῆς ἀρχῆς περαινομένης τῷ Πομ- 
πηΐῳ, τῆς δὲ πρὸς Κράσσον αὐξομένης διαφορᾶς. Γά- 
tdg τις Αὐρήλιος, ἀξίωμα μὲν ἱππικὸν ἔχων, βέῳ δὲ 

16 ἀπράγμονε κεχρημένος, ἐκκλησίας οὔσης ἀναβὰς ἐπὶ τὸ 
βῆμα καὶ προσελϑὼν ἔφη κατὰ τοὺς. ὕπνους αὐτῷ Or 
Ala φανῆναι κελεύοντα τοῖς ὑπάτους φράσαι. μὴ πρό- 
τερον. ἀποϑέσθϑαι τὴν ἀρχὴν ἢ φίλους ἀλλήλοις γενέ- 
σϑαι. Ῥηϑέντων δὲ τούτων ὁ μὲν Πομπήϊος ἡσυχίαν 

20 ἦγεν ἑστώς, ὁ δὲ Κράσσος ἀρξάμενος δεξιοῦσϑαι καὶ 
προσαγορεύειν αὐτόν" ., Οὐδέν ““ εἶπεν .,οἶμαι ποιεῖν 
ἀγεννὲς οὐδὲ ταπεινόν, ὦ πολῖται, Πομπηΐῳ πρότερος 
ἐνδιδούς, ὃν ὑμεῖς μήπω μὲν γενειῶντα Μέγαν ἠξια-- 
care καλεῖν, μήπω δὲ μετέχοντε βουλῆς ἐψηφίσασθε 

46 δύο ϑριάμβους.““ Ἐκ τούτου διαλλαγέντες ἀπέϑεντο τὴν 
ἀρχήν. Καὶ Κράσσος μὲν ὄνπερ ἐξ ἀρχῆς εἵλετο τρό-- 
πον τοῦ βίου διεφύλαττε, Πομπήϊος δὲ τάς te πολλὰς 
ἀνεδύετο συνηγορίας καὶ τὴν ἀγορὰν κατὰ μικρὸν ἀπέ- 
λειπε καὶ προΐει σπανίως εἰς τὸ δημόσιον, ἀεὶ δὲ μετὰ 

δοπλήϑους. Οὐ γὰρ ἦν ἔτι ῥάδιον ὄχλου χωρὶς ἐντυ- 
χεῖν οὐδ᾽ ἰδεῖν αὐτόν, ἀλλ᾽ ἥδιστος ὁμοῦ πολλοῖς καὶ 
ἀϑρόοις ἐφκένετο σεμνότητα περιβαλλόμενος ἐκ τούτου 
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τῇ Owes καὶ ὄγκον, ταῖς δὲ τῶν πολλῶν ἐντεύξεσι καὶ 
συνηϑείαις ἄθικτον οἰόμενος δεῖν τὸ ἀξέωμα διατηρεῖν. 
Ὁ γὰρ ἐν ἱματέῳ βίος ἐπισφαλής ἐστι πρὸς ἀδοξίαν τοῖς 
ἐκ τῶν ὅπλων μεγάλοις καὶ πρὸς ἰσότητα δημοτικὴν 
ἀσυμμέτροις" αὐτοὶ μὲν γὰρ καὶ ἐνταῦϑα πρωτεύειν, 5 
ὡς ἐκεῖ, δικαιοῦσι, τοῖς δὲ ἐχεῖ φερομένοις ἔλαττον ἐν-- 
ταῦϑα γοῦν μὴ πλέον ἔχδιν οὐκ ἀνεκτόν ἐστι. Aw τὸν 
ἐν στρατοπέδοις καὶ ϑριάμβοις λαμπρὸν, ὅταν ἐν ἀ ἀγορᾷ 
λάβωσιν, ὑπὸ χεῖρα ποιοῦνται καὶ καταβάλλουσι, τῷ 
ὃὲ ἀπολεγομένῳ καὶ ὑποχωροῦντι τὴν ἐκεῖ τιμὴν καὶ 10 
ϑύναμιν ἀνεπίφϑονον φυλάττουσιν. πσηλθδι δὲ αὐτὰ 
τὰ πράγματα μετ᾽ ὀλέγον χρόνον. 

XXIV. Ἡ γὰρ πειρατικὴ δύναμις ὡρμήϑη μὲν ἐκ 
Κιλικέας τὸ πρῶτον, ἀρχὴν παράβολον λαβοῦσα καὶ 
λανθάνουσαν, φρόνημα δὲ καὶ τόλμαν ἔσχεν ἐν τῷ Me- 16 
ϑριδατικῷ πολέμῳ, χγρήσασα ταῖς βασιλικαῖς ὑπηρεσέαις 

6831 ἑαυτήν. Εἶτα Ῥωμαίων ἐν τοῖς ἐμφυλίοις πολέμοις περὶ 
ϑύρας τῆς Ῥώμης συμπεσόντων, ἔρημος οὖσα φρουρᾶς 
ἡ ϑάλασσα κατὰ μικρὸν αὐτοὺς ἐφείλκετο καὶ προῆγεν, 
οὐκέτι τοῖρ πλέουσι μόνον ἐπιτυϑεμένους. ἀλλὰ καὶ νή-- 30 
σους καὶ πόλδις παραλέους ἐκκόπτοντας. Ἤδη δὲ καὶ 
χρήμασι δυνατοὶ καὶ γένεσι λαμπροὶ καὶ τὸ φρονεῖν 
ἀξιούμενοι διαφέρειν ἄνδρες ἐνέβαινον εἰς τὰ λῃστρικὰ 
καὶ μετεῖχον, ὡς καὶ δόξαν τινὰ καὶ. φιλοτιμίαν τοῦ 
ἔργου φέροντος. Ἣν δὲ καὶ ναύσταϑμα πολλαχόϑι πδι-- 35 
ρατικὰ καὶ φρυκτώρια τετειχισμένα, καὶ στόλοι προσέ- 
πίπτον οὐ πληρωμάτων μόνον εὐανδρίαις οὐδὲ τέχναις 
κυβερνητῶν οὐδὲ τάχεσι νεῶν καὶ κουφότησιν ἐξησκη-- 
μένοι πρὸς τὸ οἰκεῖον ἔργον, ἀλλὰ τοῦ φοβεροῦ μᾶλλον 
αὐτῶν τὸ ἐπέφϑονον ἐλύπει καὶ ὑπερήφανον, στυλίσι 80 
χρυσαῖς καὶ παραπετάσμασιν ἁλουργοῖς καὶ πλάταις 
ἐπαργύροις ὥσπερ ἐντρυφώντων τῷ creda καὶ 
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καλλωπιξομένων. AvAol δὲ καὶ ψαλμοὶ καὶ μέϑαι παρα 
πᾶσαν ἀκτὴν καὶ σωμάτων ἡγεμονικῶν ἁρπαγαὶ καὶ 
πόλεων αἰχμαλώτων ἀπολυτρώσεις ὄνειδος ἦσαν τῆς 
Ῥωμαίων ἡγεμονίας. Ἐγένοντο δ᾽ οὖν αἵ μὲν λῃσερέδες 

δνῆες ὑπὲρ χιλέας. αἱ δὲ ἁλοῦσαι πόλεις ὑπ᾽ αὐτῶν τε-- 
τρακόσιαι. Τῶν δὲ ἀσύλων καὶ ἀβάτων πρύτερον ἱερῶν 
ἐξέκοψαν ἐπιόντες τὸ Κλάριον, τὸ Acdvpatoy, τὸ Σα- 
μοϑράκιον, τὸν ἐν Ἑρμιόνῃ τῆς Χϑονέας νεὼν καὶ τὸν 
ἐν Ἐπιδαύρῳ τοῦ ᾿4σκληπιοῦ καὶ τὸν Ἰσθμοῖ καὶ Ται-- 

1ο νάρῳ καὶ Καλαυρέᾳ τοῦ Ποσειδῶνος. τοῦ δὲ ᾿4πόλλω-- 
νος τὸν ἐν Axrio καὶ Δευκάδι., τῆς δὲ Ἥρας τὸν ἐν 
Σάμῳ, τὸν ἐν Aoys, τὸν ἐπὶ Δακινέῳ. ξένας δὲ θυ-- 
σίας ἔϑυον αὐτοὶ τὰς ἐν Ὀλύμπῳ, καὶ τελετάς τινας 
ἀπορρήτους ἐτέλουν, ὧν ἡ τοῦ Μίθρου καὶ μέχρι δεῦρο 

15 διασώξεται καταδειχϑεῖσα πρῶτον ὑπ᾽ ἐκείνων. Πλεῖ-- 
στα δὲ Ῥωμαίοις ἐνυβρίσαντες ἔτι καὶ τὰς ὁδοὺς αὐτῶν 
ἀναβαένοντες ἀπὸ ϑαλάσσης ἐληΐξοντο καὶ τὰς ἐγγὺς 
ἐπαύλεις ἐξέκοπτον. Ἥρπασαν δέ ποτε καὶ στρατηγοὺς 
δύο Σεξτίλιον καὶ Βελλῖνον ἐν ταῖς περιπορφύροις, καὶ 

40 τοὺς ὑπηρέτας ἅμα καὶ ῥαβδοφόρους ᾧχοντο σὺν αὐτοῖς 
ἐκείνοις ἔχοντες. Ἥλω δὲ καὶ ϑυγάτηρ ᾿ἀντωνίου, ϑοι- 
αμβικοῦ ἀνδρός. εἰς ἀγρὸν βαδίξουσα, καὶ πολλῶν χρη-- 
μάτων ἀπελυτρώϑη. Ἐκεῖνο δὲ ἦν ὑβριστικώτατον. 
Ὁπότε γάρ τις ἑαλωχὼς ἀναβοήσειε Ῥωμαῖος εἶναι καὶ 

46 τοὔνομα φράσειεν, ἐκπεπλῆχϑαι προσποιούμενοι καὶ 
δεδιέναι τούς τε μηροὺς ἐπαίοντο καὶ προσέπιπτον αὐτῷ 
συγγνώμην ἔχειν ἀντιβολοῦντες᾽ ὁ δὲ ἐπείθετο ταπει-- 
ψοὺς ὁρῶν καὶ δεομένους. Ἐκ τούτου δὲ of μὲν ὑπέ- 
δουν τοῖς καλκέοις αὐτὸν, of δὲ τήβεννον περιέβαλλον, 

80 ὡς δὴ μὴ πάλιν ἀγνοηθείη. Πολὺν δὲ χρόνον οὕτω 
κατειρωνευσάμενοι καὶ ἀπολαύσαντες τοῦ ἀνθρώπου 
τέλος ἐν μέσῳ πελάγει κλίμακα προσβαλόντες ἐκέλευον 



ΠΟΜΠΗ͂ΙΟΣ. 913 

ἐχβαίνειν καὶ ἀπιέναι χαίροντα, τὸν δὲ μὴ βουλόμενον 
ὠϑοῦντες αὐτοὶ κατέδυον. 

XXV. Ἐπενείματο δὲ ἡ δύναμις αὕτη πᾶσαν ὁμοῦ 
τι τὴν xa? ἡμᾶς ϑάλασσαν, ὥστε ἄπλουν καὶ ἄβατον 
ἐμπορίᾳ πάσῃ γενέσϑαι. Τοῦτο δὴ μάλιστα Ρωμαίους 5 
ἐπέστρεψε, θλιβομένους τῇ ἀγορᾷ καὶ σπάνιν μεγάλην 
προσδοκῶντας, ἐκπέμψαι Πομπήϊον ἀφαιρησόμενον τῶν 
πειρατῶν τὴν ϑάλασσαν. Ἔγραψε δὲ Γαβίνιος, εἷς τῶν 
Πομπηΐου συνήϑων, νόμον οὐ ναυαρχίαν. ἄντικρυς δὲ 
μοναρχίαν αὐτῷ διδόντα καὶ δύναμιν ἐπὶ πάντας ἀν- τὸ 
ϑρώπους ἀνυπεύϑυνον. Ἐδέδου γὰρ ἄρχειν ὃ νόμος 
αὐτῷ τῆς ἐντὸς Ἡρακλεέων στηλῶν θαλάσσης, ἠπείρου 
δὲ πάδης ἐπὶ σταδίους τετρακοσίους ἀπὸ ϑαλάσσης. 

Τοῦτο δὲ οὐ πάνυ πολλὰ χωρία τῆς ὑπὸ Ῥωμαίων ol- 
κουμένης τὸ μέτρον ἐξέφυγεν, ἀλλὰ τὰ μέγιστα τῶν 15 
ἐθνῶν καὶ τῶν βασιλέων οἱ δυνατώτατοι περιελαμβά- 

632vovr0. Πρὸς δὲ τούτοις ἐλέσθαι πεντεκαίδεκα πρε-- 
σβευτὰς αὐτὸν ἐκ βουλῆς ἐπὶ τὰς κατὰ μέρος ἡγεμονίας, 
χρήματα δὲ λαμβάνειν ἐκ τῶν ταμιείων καὶ παρὰ τῶν 
τελωνῶν ὅσα βούλοιτο καὶ ναῦς διακοσίας, κύριον ὄντα 20 
πλήϑους καὶ καταλόγου στρατιᾶς καὶ πληρωμάτων ἐρε-- 
τικῶν. ᾿ἀναγνωσθϑέντων δὲ τούτων ὁ μὲν δῆμος ὑπερ-- 
φυῶς ἐδέξατο, τῆς δὲ συγκλήτου τοῖς μεγέστοις καὶ δυ-- 
νατωτάτοις ἔδοξε μεῖξον μὲν φϑόνου, φόβου δὲ ἄξιον 
εἶναι τὸ τῆς ἐξουσίας ἀπερέληπτον καὶ ἀόριστον. Ὅϑεν 25 
ἐνέσταντο. τῷ νόμῳ πλὴν Καίσαρος" οὗτος δὲ συνηγόρει 
τῷ νόμῳ, Πομπηΐου μὲν ἐλάχιστα φροντίζων, vx0dvd- 
μενος δὲ τὸν δῆμον ἐξ ἀρχῆς ἑαυτῷ καὶ κτώμενος. OF 
δὲ ἄλλοι τοῦ Πομπηΐου σφοδρῶς καϑήπτοντο. Καὶ τῶν 
μὲν ὑπάτων ἅτερος εἰπὼν πρὸς αὐτόν, ὅτι Ῥωμύλον 80 
ξηλῶν οὐ φεύξεται ταὐτὸν ἐκείνῳ τέλος, ἐκινδύνευσεν 
ὑπὸ τοῦ πλήϑους διαφϑαρῆναι᾽ Κάτλου 8} κατὰ τοῦ 
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νόμου προσελθόντος πολλὴν μὲν αἰδούμενος ὁ δῆμος 
ἡσυχίαν παρεῖχεν, ἐπεὶ δὲ πολλὰ μετὰ τιμῆς ἀνεπιφϑό- 
vag ὑπὲρ τοῦ Πομπηΐου διελϑὼν συνεβούλευε φείδε-- 
σϑαι καὶ μὴ προβάλλειν τοιοῦτον ἄνδρα κινδύνοις 

5 ἐπαλλήλοις καὶ πολέμοις ,,H τένα"' εἶπεν ,,ξξετε ἄλλον, 
ἂν ἀπολέσητε τοῦτον ; “ὁ ἐκ μιᾶς γνώμης ὑπεφώνησαν 
ἅπαντερ .»Σὲ αὐτόν.“ Ὁ μὲν οὖν Κάτλος, ὡς οὐκ ἔπει- 
Sev, ἀπέστη" Ῥωσκίου δὲ προσελθόντος οὐδεὶς ἤκου-- 
δὅεν᾽ ὁ δὲ τοῖς δακτύλοις διεσήμαινε μὴ μόνον, ἀλλὰ 

10 δεύτερον αἰρεῖσϑαι Πομπήϊον. Ἐπὶ τούτῳ λέγεται dve- 
χεράναντα τὸν δῆμον τηλικοῦτον ἀνακραγεῖν, ὥστε 
ὑπερπετόμενον κόρακα τῆς ἀγορᾶς τυφωϑῆναι καὶ κα-- 
ταπεσεῖν εἰς τὸν ὄχλον. Ὅϑεν οὐ δοκεῖ ῥήξει τοῦ ἀέρος 
καὶ διασπασμῷ κενὸν πολὺ λαμβάνοντος ἐνολισϑαίνειν 

165 τὰ πέπτοντα τῶν ὀρνέων, ἀλλὰ τυπτόμενα τῇ πληγῇ 
τῆς φωνῆς, ὅταν ἐν τῷ ἀέρι σάλον καὶ κῦμα ποιήσῃ 
πολλὴ καὶ ἰσχυρὰ φερομένη. 

ΧΧΥ͂Ι. Tors μὲν οὖν διελύϑησαν" ἢ δὲ ἡμέρᾳ 
τὴν ψῆφον ἐποίσειν ἔμελλον ὑπεξῆλθεν ὁ Πομπήϊος εἰς 

20 ἀγρόν, ᾿Αχκούσας δὲ κεκυρῶσϑαι τὸν νόμον εἰσῆλθε νύ- 
nro εἰς τὴν πόλιν, ὡς ἐπιφϑόνου τῆς πρὸς αὐτὸν ἀπαν-- 
τήσεως καὶ συνδρομῆς ἐσομένης. “ἅμα δὲ ἡμέρᾳ προελ-- 
ϑὼν ἔϑυσε᾽ καὶ γενομένης ἐκκλησίας αὐτῷ διεπράξατο 
προσλαβεῖν ἕτερα πολλὰ τοῖς ἐψηφισμένοις ἤδη, μικροῦ 

25 διπλασιάσας τὴν παρασκευήν. Πεντακόσιαι μὲν γὰρ 
αὐτῷ νῆες ἐπληρώϑησαν, ὁκλιτῶν δὲ μυριάδες δώδεκα 
καὶ πεντακισχίλιοι ἱππεῖς ἠἡϑροίσϑησαν. Ἡγεμονικοὶ δὲ 
καὶ στρατηγικοὶ κατολέγησαν ἀπὸ βουλῆς ἄνδρες εἰκο-- 
σιτέσσαρες ὑπ᾽ αὐτοῦ. δύο δὲ ταμίαι παρῆσαν. Al δὲ 

30 τιμαὶ τῶν ὠνίων εὐθὺς πεσοῦσαι λόγον ἡδομένῳ τῷ 
δήμῳ παρεῖχον, ὡς αὐτὸ τοὔνομα τοῦ Πομπηΐου λέλυκε 
τὸν πόλεμον. Οὐ μὴν ἀλλὰ διελὼν τὰ πελάγη καὶ τὸ 
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διάστημα τῆς ἐντὸς ϑαλάσσης εἰς μέρη τρισκαέδεκαι καὶ 
νεῶν ἀριϑμὸν ἐφ᾽ ἑκάστῳ καὶ ἄρχοντα τάξας. ἅμα παν-- 
ταχοῦ τῇ δυνάμει σκεδασϑείσῃ τὰ μὲν ἐμπέπτοντα τῶν 
πειρατικῶν ἀϑρόα περιλαμβάνων εὐθὺς ἐξεθηρᾶτο καὶ 
κατῆγεν of δὲ φϑάσαντες διαλυϑῆναι καὶ διεχπεσόντες 5 
ὥσπερ εἰς σμῆνος ἐδύοντο πανταχόϑεν καταφερόμενοι 
τὴν Κιλικίαν, ἐφ᾽ οὗς αὐτὸρ ἐστέλλετο ναῦς ἔχων ἑξή- 
κοντὰ τὰς ἀρίστας. Οὐ μὴν πρότερον ἐπ᾽ ἐκεένους ἐξέ.- 
shsvosy ἢ παντάπασι καθῆραι τῶν αὐτόϑι Anornoloy 
τὸ Τυρρηνικὸν πέλαγος. τὸ Διβυχόν, τὸ περὶ Σαρδόνα 10 
καὶ Κύρνον καὶ Σικελέαν ἡμέραις τεσσαράκοντα ταῖς 
πάσαις αὑτῷ TE χρώμενος ἀτρύτῳ καὶ τοῖς στρατηγοῖς 
προϑύμοις. 

ΧΧΥΙΙ. Ἐν δὲ Ῥώμῃ τοῦ ὑπάτου Πείσωνος ὀργῇ 
καὶ φϑόνῳ λυμαινομένου τὴν παρασκδυὴν καὶ διαλύον-- 15 
τος τὰ πληρώματα, τὸ μὲν ναυτικὸν εἰς Βρεντέσιον πε-- 

633 ριέπεμψεν. αὐτὸς δὲ διὰ Τυρρηνίας εἰς Ῥώμην ἀνέβαι-- 
νεν. Αἰσϑόμενοι δὲ πάντες ἐξεχύϑησαν εἰς τὴν ὁδόν, 
ὥσπερ οὐ πρὸ ἡμερῶν ὀλέγων ἐκπέμψαντες αὐτόν. 
Ἐποέδι δὲ τὴν χαρὰν τὸ παρ᾽ ἐλπίδα τῆς μεταβολῆς 30 
τάχος. ὑπερβάλλουσαν ἀφϑονίαν τῆς ἀγορᾶς ἐχούσης. 
“Ober ὁ Πείσων ἐκινδύνευσε τὴν ὑπατείαν ἀφαιρεϑῆ-- 
vat, Γαβινέρυ νόμον ἔχοντος ἤδη συγγεγραμμένον. 

᾿4λλὰ καὶ τοῦτο διεκώλυσεν ὁ Πομπήϊος καὶ τάλλα χρη- 
ματίσας ἐπιεικῶς καὶ διαπραξάμενος ὧν ἐδεῖτο καταβὰς 35 
εἰς Βρεντέσιον ἐξέπλευσεν. Ἐπειγόμενος δὲ τῷ καιρῷ 
καὶ παραπλέων τὰς πόλεις ὑπὸ σπουδῆς ὅμως οὗ παρ- 
ῆλϑε τὰς ᾿4ϑήνας, ἀναβὰς δὲ καὶ ϑύσας τοῖς θεοῖς καὶ 
προσαγορεύσας τὸν δῆμον εὐθὺς ἀπιὼν ἀνεγίνωσκεν 
εἰς αὐτὸν ἐπιγεγραμμένα μονόστιχα, τὸ μὲν ἐντὸς τῆς 30 
σύλης" 
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Ἐφ᾽ ὅσον ὧν ἄνθρωπος oidag, ἐπὶ τοσοῦτον εἶ θεός" 
τὸ δ᾽ ἐκτός᾽ 

Προασεδοκῶμεν, προσεκυνοῦμεν, εἴδομεν, eee 
σπομδν. 

ὅ Ἐπεὶ δὲ τῶν συνεστώτων ἔτι καὶ πλανωμένων ἔξω πει-- 
ρατηρέῳν ἐνίοις δεηθεῖσιν ἐπιεικῶρ ἐχρήσατο καὶ παρα-- 
λαβὼν τὰ πλοῖα καὶ τὰ αώματα κακὸν οὐδὲν ἐποέησεν, 
ἐπὶ ἐλπέδος χρηστῆς οἱ λοιποὶ γενόμενοι τοὺς μὲν ἄλλους 
διέφευγον ἡγεμόνας, Πομπηΐῳ δὲ φέροντες ἑαυτοὺς 

10 μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν ἐνεχείριζον. Ὁ δὲ πάντων 
ἐφείδετο, καὶ μάλιστα διὰ τούτων τοὺς ἔτε λανθάνοντας 
ἐξιχνεύων καὶ λαμβάνων ἐκόλαζον, ὡς αὐτοὺς ἑαυτοῖς 
ἀνήχεστα συνειδότας. 

ΧΧΥΗ͂Ι. Οἱ δὲ πλεῖστοι καὶ δυνατώτατοι γενεὰς μὲν 
16 αὑτῶν καὶ χρήματα καὶ τὸν ἄχρηστον ὄχλον ἐν φρου- 

οίοις καὶ πολίσμασι καρτεροῖς περὶ τὸν Ταῦρον εἶχον 
ἀποκείμενα, τὰς δὲ ναῦς πληρώσαντες αὐτοὶ περὶ τὸ 
Κορακήσιον τῆς Κιλικίας ἐπιπλέοντα τὸν Πομπήϊον ἐδέ- 
ξαντο᾽ καὶ μάχης γενομένης νικηϑέντες ἐπολιορκοῦντο. 

2 Τέλος δὲ πέμψαντες ἱκετηρίας παρέδωκαν ἑαυτοὺς καὶ 
πόλεις καὶ νήσους ὧν ἐπεκράτουν ἐντειχισάμενοι, χα- 
λεπὰς βιασϑῆναι καὶ δυσπροσπελάστους. Κατολύϑη μὲν 
οὖν ὁ πόλεμης καὶ τὰ πανταχοῦ λῃστήρια τῆς θαλάσσης 
ἐξέπεσεν οὐκ ἐν πλείονι χρόνῳ τριῶν μηνῶν, ναῦς δὲ 

46 πολλὰς μὲν ἄλλας. ἐνδνήκοντα δὲ χαλκεμβόλους παρέ- 
λαβεν. Αὐτοὺς δὲ δισμυρίων πλείονας γενομένους ἀνε-- 
λεῖν μὲν οὐδὲ ἐβουλεύσατο, μεϑεῦναι ὃὲ καὶ περιϊδεῖν 
σχεδασϑέντας ἢ 7 συστάντας αὖθις ἀπόρους καὶ aed 
κοὺς τοὺς πολλοὺς ὃ ὄντας οὐκ ᾧετο καλῶς ἔχειν. Ἐννοή- 

80 σας οὖν, ὅτι φύσει μὲν ἄνθρωπος οὔτε γέγονεν οὔτ᾽ 
ἔστιν ἀνήμερον ξῷον οὐδ᾽ ἄμικτον, ἀλλ᾽ ἐξέσταται τῇ 
κακίᾳ παρὰ φύσιν χρώμενος, ἔϑεσι δὲ καὶ τόπων καὶ 
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βέων μεταβολαῖς ἐξεμεροῦται. καὶ ϑηρέα [δὲ] διαίτης - 
κοινωνοῦντα πραοτέρας ἐκδύεται τὸ ἄγριον καὶ χαλε- 
πόν, ἔγνω τοὺς ἄνδρας εἰς γῆν μεταφέρειν ἐκ τῆς θα- 
λάσσης καὶ βίου yevay ἐπιεικοῦς, συνεϑισθένταςρ ἐν πό- 
λεσιν οἰκεῖν καὶ γεωργεῖν. Ἐνέουρ μὲν οὖν al μικραὶ δ 

καὶ ὑπέρημοι τῶν Κιλίκων πόλεις ἐδέξαντο καὶ κατέμι-- 
ξαν ἑαυταῖς χώραν προσλαβοῦσαι, τὴν δὲ Σολίων ἠρη- 
μωμένην ἔναγχος ὑπὸ Τιψράνου τοῦ Aquavicv βασι- 
λέως ἀναλαβὼν ἴδρυσε πολλοὺς ἐν αὐτῇ. Τοῖς δὲ πολ-- 
λοῖς οἰκητήριον ἔδωκε Ζύμην τὴν ᾿4χαΐδα, χηρεύουσαν 10 
ἀνδρῶν τότε, γῆν δὲ πολλὴν καὶ ἀγαϑὴν ἔχουσαν. 

ΧΧΙΧ. Ταῦτα μὲν οὖν οἵ βασκαίνοντες ἔψεγον᾽ tots 

δὲ περὶ Κρήτην πραχϑεῖσι πρὸς Μέτελλον οὐδ᾽ of πάνν 
φιλοῦντες αὐτὸν ἔχαιρον. Ὁ γὰρ Μέτελλος οἰχεῖος ὧν 
ἐκεένου τοῦ συνάρξαντος ἐν Ἰβηρίᾳ τῷ Πομπηΐῳ στρα-- 15 
τηγὸς εἰς Κρήτην ἐπέμφθη πρότερον ἢ τὸν Πομπήϊαν 
αἰφεϑῆναι". δευτέρα γάρ τις ἦν αὕτη τῶν πειρατηρίων 
πηγὴ μετὰ τὴν ἐν Κιλικίᾳ" καὶ πολλοὺς ἐγκαταλαβὼν ὁ 

634 Μέτελλος ἐξήρει καὶ διέφϑειρεν. Of δὲ περιόντες ἔτι 
καὶ πολιορκούμονοι πέμψαντες ἱκετηρίαν ἐπεκαλοῦντο 20 
τὸν Πομπήϊον εἰς τὴν νῆσον, ὡς τῆς ἐκείνου μέρος οὖ- 
σαν ἀρχῆς καὶ πανταχόϑεν ἐμπίπτουσαν εἰς τὸ μέτρον 
τὸ ἀπὸ ϑαλάσσης. Ὁ δὲ δεξάμενος ἔγραφε τῷ Μετέλλῳ 
κωλύων τὸν πόλεμον. Ἔγρφαφε δὲ καὶ ταῖς πόλεσι, μὴ 
προσέχειν Μετέλλῳ, καὶ στρατηγὸν ἔπεμψε τῶν ὑφ᾽ 26 
ἑαυτὸν ἀρχόντων ἕνα Asvxsov Ὀχταούϊον, ὃς συνεισελ- 
ϑὼν εἰς τὰ τείχη τοῖς πολιορκουμένοις καὶ μαχόμενος 
μετ᾽ αὐτῶν οὐ μόνον ἐπαχϑῆ καὶ βαρύν, ἀλλὰ καὶ κα- 
ταγέλαστον ἐποίει τὸν Πομπήϊον, ἀνθρώποις ἀνοσίοις 
καὶ ἀϑέοις τοὔνομα κιχράντα καὶ περιάπτοντα τὴν αὖ-- 80 
τοῦ δόξαν ὥσπερ ἀλεξιφάρμακον ὑπὸ φϑόνου καὶ φιλο-- 
τιμέας τῆς πρὸς τὸν Μέτελλον. Οὐδὲ γὰρ τὸν ‘Ayddga 
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ποιεῖν ἀνδρὸς ἔργον, ἀλλὰ μειρακέου παντάπασιν ἐμ-- 
πλήκφου καὶ σεσοβημένου πρὸς δόξαν. ἀνανεύοντα τοῖς 
ἄλλοις καὶ διακωλύοντα βάλλειν Ἕχτορα, 
Μή τις κῦδος ἄροιτο βαλών, ὁ δὲ δεύτερος ἔλϑοι" 

δ Πομπήϊον δὲ καὶ σώξειν ὑπερμαχοῦντα τῶν κοινῶν πο- 
λεμέων ἐπὶ τῷ τὸν θρίαμβον ἀφελέσθαι στρατηγοῦ πολ-- 
Aa πεπονηχότος. Οὐ μὴν ἐνέδωκεν ὁ Μέτελλος, ἀλλὰ 
τούς τὸ πειρατὰς ἐξελὼν ἐτιμωρήσατο καὶ τὸν Ὀχτα-- 
ovtov ἐν τῷ στρατοπέδῳ Ἀπθυθοισας καὶ λοιδορήσας 

10 ἀφῆκεν. 

XXX. ᾿4παγγελθέντος δὲ εἰς Ῥώμην πέρας ἔχειν 
τὸν πειρατικὸν πόλεμον καὶ σχολὴν ἄγοντα τὸν Πομ- 
πήϊον ἐπέρχεσθαι τὰς πόλεις. γράφει νόμον εἷς τῶν δη- 
μάρχων Μάλλιος, ὅσης “εύκολλος ἄρχει χώρας καὶ δυ- 

τονάμεως Πομπήϊον παραλαβόντα πᾶσαν, προσλαβόντα 
δὲ καὶ Βιϑυνίαν, ἣν ἔχει Γλαβρίων, πολεμεῖν Μυϑρι- 
δάτῃ καὶ Τιγράνῃ τοῖς βασιλεῦσιν, ἔχοντα καὶ τὴν ναυ-- 
τικὴν δύναμιν καὶ τὸ κράτος τῆς ϑαλάσσης ἐφ᾽ οἷς ἔλα-- 
Bev ἐξ ἀρχῆς. Τοῦτο δ᾽ ἦν ἐφ᾽ ἑνὶ συλλήβδην γενέσϑαι 

«οτὴν Ρωμαίων ἡγεμονίαν" ὧν γὰρ ἐδόκει μόνων ἐπαρ-- 
χιῶν μὴ ἐφικνεῖσθαι τῷ προτέρῳ νόμῳ, Φρυγίας, Av- 
καονίας, Γαλατίας, Καππαδοκίας, Κιλιχέας. τῆς ἄνω 
Κολχίδος, ᾿Δρμενίας. αὗται προσετέθεντο μετὰ στρατο- 
πέδων καὶ δυνάμεων, αἷς Δεύκολλος κατεπολέμησε Μι-- 

46 ϑριδάτην καὶ Τιγράνην. “Adda Δευκόλλου μὲν ἀποστε- 
ρουμένου τὴν δόξαν ὧν κατειργάσατο καὶ ϑριάμβου 
μᾶλλον ἢ πολέμου διαδοχὴν λαμβάνοντος ἥττων λόγος 
ἦν τοῖς ἀριστοκρατικοῖς, καίπερ οἰομένοις ἄδικα καὶ 
ἀχάριστα πάσχειν τὸν ἄνδρα, τὴν δὲ δύναμιν τοῦ Πομ- 

ϑυοπηΐου βαρέως φέροντες ὡς τυραννέδα καϑισταβένην, 
ἐδέᾳ xagexcdovy καὶ παρεϑάρρυνον αὑτοὺς ἐπιλαβέ-. 
σϑαι τοῦ νόμου καὶ μὴ προέσθαι τὴν ἐλευθερίαν. Ἐν-- 
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στάντος δὲ τοῦ καιροῦ τὸν δῆμον φοβηϑέντες ἐξέλιποι 
καὶ κατεσιώπησαν of λοιποί, Κάτλος δὲ τοῦ νόμου πολ- 

Aa κατηγορήσας καὶ τοῦ δημάρχου, μηδένα δὲ πείϑων, 
ἐχέλευε τὴν βουλὴν ἀπὸ τοῦ βήματος κεκραγὼς πολλά-- 
aig ὅρος ζητεῖν, ὥσπερ οἵ πρόγονοι, καὶ κρημνόν, ὅπου δ 
καταφυγοῦσα διασώσει τὴν ἐλευθερίαν. Ἐκυρώθη δ᾽ 
οὖν ὁ νόμος, ὡς λέγουσι, πάσαις ταῖς φυλαῖς, καὶ κύ- 
ριος ἀποδέδεικτο μὴ παρὼν ὁ Πομπήϊος ἁπάντων σχε-- 
dov ὧν ὁ Σύλλας ὅπλοις καὶ πολέμῳ τῆς πόλεως κρα- 
τήσας. Αὐτὸς δὲ δεξάμενος τὰ γράμματα καὶ πυϑόμε- 10 
νος τὰ δεδογμένα, τῶν φίλων παρόντων καὶ συνηδομέ- 
νῶν; τὰς ὀφρῦς λέγεται συναγαγεῖν καὶ τὸν μηρὸν πα- 
τάξαι καὶ εἰπεῖν ὡς ἂν βαρυνόμενος ἤδη καὶ δυσχεραί- 
νῶν τὸ ἄρχειν" οοὦεῦ τῶν ἀνηνύτων ἄθλων, ὡς ἄρα 
κρεῖττον ἦν ἕνα τῶν ἀδόξων γενέσθαι; εἰ μηδέποτε 15 
παύσομαι στρατευόμενος μηδὲ τὸν φθόνον τοῦτον ἐχδὺς 

635 ἐν ἀγρῷ διαιτήσομαι μετὰ τῆς γυναικός.“ Ἐφ᾽ οἷς λε- 
γομένοις οὐδ᾽ of πάνυ συνήϑεις ἔφορον αὐτοῦ τὴν εἰ- 
ρωνεέαν; γινώσκοντες ὅτι τῆς ἐμφύτου φιλοτιμίας καὶ 
φιλαρχίας ὑπέκκαυμα τὴν πρὸς Δεύκολλον ἔχων διαφο- 30 
ρὰν μειζόνως ἔχαιρεν. 

ΧΧΧΙ. ᾿“μέλει δὲ καὶ τὰ ἔργα ταχέως αὐτὸν ἀπε- 
κάλυπτε. Πανταχοῦ γὰρ ἐκχτιϑεὶς διαγράμματα τοὺς 
στρατιώτας ἀνεκαλεῖτο καὶ μετεπέμπετο τοὺς ὑπηκόους 
δυνάστας καὶ βασιλεῖς ὡς ἑχυτόν. Ἐπιών τὸ τὴν χώραν 30 
οὐδὲν ἀκένητον εἴα τῶν ὑπὸ τοῦ Δευκχόλλου γεγονότων, 
ἀλλὰ καὶ κολάσεις ἀνῆκε πολλοῖς καὶ δωρεὰς ἀφείλετο 
καὶ πάντα ὅλως ἔπραττεν ἐπιδεῖξαι τὸν ἄνδρα φιλονει-- 
κῶν τοῖς ϑαυμάξουσιν οὐδενὸς ὄντα κύριον. Hyxadovy- 
τὸς δ᾽ ἐκείνου διὰ τῶν φίλων ἔδοξε συνελθεῖν εἰς 80 
ταὐτό" καὶ συνῆλθον περὶ τὴν Γαλατίαν. Οἷα δὲ μεγί- ἡ 
στων στρατηγῶν καὶ μέγιστα κατωρϑωκότων δάφναις 
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ἀνεστεμμένας ἔχοντες ὁμοῦ καὶ τὰς ῥάβδους of ὑπηρέ-- 
ται ἀπήντων᾽ ἀλλὰ Aevuodiog μὲν ἐκ τόπων χλοερῶν 
καὶ κατασκέων προσῇει, Πομπήϊος δὲ πολλὴν ἄδενδρον 
καὶ κατεψυγμένην ἔτυχε διεληλυϑώς. Ἰδόντες οὖν of 

5 tov Asuxoddou ῥαβδοφόροι τοῦ Πομπηΐου τὰς δάφνας 
ἀϑαλλεῖς καὶ μεμαραμμένας παντάπασιν. ἐκ τῶν ἰδίων 
προσφάτων οὐσῶν μεταδιδόντες ἐπεκόσμησαν καὶ κατέ-- 
ὄτεψαν τὰς ἐκείνου ῥάβδους. Ὃ σημεῖον ἔδοξεν εἶναι 
τοῦ τὰ Αευχόλλου νικητήρια καὶ τὴν δόξαν οἰσόμενον 

10 ἔρχεσθαι Πομπήϊον. Ἦν δὲ Αεύκολλος μὲν ἐν ὑπατείας 
τε τάξει καὶ καϑ᾽ ἡλικίαν πρεσβύτερος, τὸ δὲ τοῦ Πομ-- 
πηΐου μεῖξον ἀξίωμα τοῖς δυσὶ ϑριάμβοις. Οὐ μὴν ἀλλὰ 
τὴν πρώτην ἔντευξιν ὡς ἐνῆν μάλιστα πολιτικῶς καὶ 
φιλοφρόνως ἐποιήσαντο, μεγαλύνοντες ἀλλήλων τὰ ἔργα 

15 καὶ συνηδόμενοι τοῖς κατορϑώμασιν᾽ ἐν δὲ τοῖς λόγοις 
πρὸς οὐδὲν ἐπιεικὲς οὐδὲ μέτριον συμβάντες, ἀλλὰ καὶὲὶ 
λοιδορήσαντες., ὃ μὲν εἰς φιλαργυρίαν τὸν Asvxoddor, 
ὁ δὲ εἰς φιλαρχίαν ἐκεῖνον, ὑπὸ τῶν φίλων μόλις διδ8-- 
λύϑησαν. Καὶ Δεύκολλος μὲν ἐν Γαλατέᾳ διέγραψε 

40 χώρας τῆς αἰχμαλώτου καὶ δωρεὰς ἄλλας οἷς ἐβούλεγο, 
Πομπήϊος δὲ μικρὸν ἀπωτέρω στρατοπεδεύσας ἐκώλυε 
προσέχειν αὐτῷ͵ καὶ τοὺς στρατιώτας ἄπαντας ἀφείλετο 
πλὴν χιλίων ἑξακοσίων, οὖς ἐνόμιζεν ὑπ᾽ αὐϑαδείας 
ἀχρήστους μὲν ἑαυτῷ, τῷ Αευκόλλῳ δὲ δυσμενεῖς εἶναι. 

25 Πρὸς δὲ τούτοις διασύρων τὰ ἔργα ἐμφανῶς ἔλεγε τρα- 
γῳδίέαις καὶ σκιαγραφίαις πεπολεμηκέναι βασιλικαῖς 
τὸν Δεύχολλον. αὑτῷ δὲ πρὸς ἀληϑινὴν καὶ σεσωφρο-- 
νισμένην τὸν ἀγῶνα λείπεσθαι δύναμεν, εἰς ϑυρεοὺς καὶ 
ξίφη καὶ ἵππους Μιϑριδάτου καταφεύγοντος. ᾿άμυνό- 

ϑῦμενος δὲ ὁ Δεύκολλος εἰδώλῳ καὶ σκιᾷ πολέμου τὸν 

᾿ Πομπήϊον ἔφη μαχούμενον βαδέξειν, εὐθισμένον᾽ ἀλλο-- 
τρίοις νεκροῖς. ὥσπερ ὄρνιν ἀργόν, ἐπικαταέρειν καὶ 
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λεέψανα πολέμων σπαράσδευιν. Οὕτω yao αὑτὸν ἐπι-- 
γράψαι Σερτωρέῳ, “πέδῳ. τοῖς Σπαρτακείοις, τὰ μὲν 
Κράσσου, τὰ δὲ Μετέλλου, τὰ δὲ Κάτλου κατωρϑωχότος. 
Ὄϑεν οὐ ϑαυμάζξειν., εἰ τῶν “Δρμενιακῶν καὶ Ποντικῶν 
πολέμων ὑποβάλλεται τὴν δόξαν ἄνθρωπος ἑαυτὸν sis 5 
δραπετικὸν ϑρίαμβον ἁμῶς γέπως ἐμβαλεῖ μηχανησα- 

wevos. 
XXXH. Ἐκ τούτου “εύκολλος μὲν ἀπῆφε, Πομ- 

πήϊος δὲ τῷ στόλῳ παντὶ τὴν μεταξὺ Φοινέκηρ καὶ Βοσ-- 
πόρον ϑάλασσαν ἐπὶ φρουρᾷ διαλαβὼν αὐτὸς ἐβάδιξεν 1¢ 
ἐπὶ Μιϑριδάτην, ἔχοντα τρισμυρίους πεζοὺς ἐν φάλαγγι 
καὶ δισχιλίους ἱππεῖς, μάχεσϑαι δὲ μὴ ϑαρροῦντα. Καὶ 
πρῶτον μὲν αὐτοῦ καρτερὸν ὄρος καὶ δύσμαχον, ἐν ᾧ 
στρατοπεδεύων ἔτυχεν, ὡς ἄνυδρον ἐκλιπόντος. αὐτὲ 
τοῦτο κατασχὼν ὁ Πομπήϊος, καὶ τῇ φύσει τῶν βλαστα- 16 
νόντων καὶ ταῖς συγκλινίαις τῶν τόπων τεκμαιρόμενος 
ἔχειν πηγὰς τὸ χωρίον, ἐκέλευσεν ἐχβαλεῖν πανταχοῦ 
φρέατα. Καὶ μεστὸν ἦν εὐθὺς ὕδατος ἀφϑόνου τὸ στρα- 
τόπεδον, ὥστε θαυμάζειν, εἰ τῷ παντὶ χρόνῳ τοῦτο 

636 Μιϑριδάτης ἠγνόησεν. Ἔπειτα περιστρατοπεδεύσας πε-- 20 
ριετείχιξεν αὐτόν. Ὁ δὲ πέντε καὶ τετταράκοντα πολι- 
ορκηϑεὶς ἡμέρας ἔλαϑεν ἀποδρὰς μετὰ τῆς ἐρρωμενε-- 
στάτης δυνάμεως, κτοένας τοὺς ἀχρήστους καὶ νοσοῦν- 

τας. Εἶτα μέντοι περὶ τὸν Εὐφράτην καταλαβὼν αὐτὸν 
ὁ Πομπήϊος παρεατρατοπέδευσε᾽ καὶ δεδιὼς μὴ φϑάσῃ 25 
περάσας τὸν Εὐφράτην, ἐκ μέσων νυκτῶν ἐπῆγεν ὦπλι- 
σμένην τὴν στρατιάν" καϑ' ὃν χρόνον λέγεται τὸν Mi- 
θριδάτην ὕψιν ἐν ὕπνοις ἰδεῖν τὰ μέλλοντα προδηλοῦ- 
σαν. δόκει γὰρ οὐρίῳ πνεύματι πλέων τὸ “Ποντικὸν 
πέλαγος ἤδη Βόσπορον καϑορᾶν καὶ φιλοφρονεῖσθαι 80 
τοὺς συμπλέονταρ, ὡς ἄν τις ἐπὶ σωτηρίᾳ Capel καὶ βε-- 
βαέῳ χαίρων" ἄφνω δὲ ἀναφανῆναι πάντων ἔρημος ἐπὶ 
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λεπτοῦ ναυαγίου διαφερόμενος. Ἐν τοιούτοις δὲ αὐτὸν 
ὄντα πάϑεσι καὶ φάσμασιν ἐπιστάντες ἀνέστησαν οἵ φέ-- 
λοι, φφάξοντες ἐπιέναι Πομπήϊον. Ἦν οὖν ἐξ ἀνάγκης 
μαχητέον ὑπὲρ τοῦ χάρακος, καὶ προαγαγόντες of στρα-- 

δ τηγοὶ τὴν δύναμιν ἔταξαν. Αἰσθόμενος δὲ τὴν παρα-- 
σκευὴν αὐτῶν ὁ Πομπήϊος ὥκχνει κατὰ σκύτος εἰς κέν-- 
δυνον ἐλϑεῖν, καὶ κύκλῳ μόνον mero δεῖν περιελαύνειν. 
ὅπως μὴ φεύγοιεν, ἡμέρας δὲ κρεέττους ὄντας ἐπιχει-- 
ρεῖν. Οἱ δὲ πρεσβύτατοι τῶν ταξιαρχῶν δεόμενοι καὶ 

10 παρακαλοῦντες ἐξώρμησαν αὐτόν οὐδὲ γὰρ σκότος ἦν 
παντάπασιν, ἀλλὰ ἡ σελήνη καταφερομένη παρεῖχεν ἔτε 
τῶν σωμάτων ἱκανὴν ἔποψιν. Καὶ τοῦτο μάλιστα τοὺς 
βασιλικοὺς ἔσφηλεν. Ἐπῇεσαν μὲν γὰρ of Ῥωμαῖοι κατὰ 
νώτου τὴν σελήνην ἔχοντες πεπιεσμένου δὲ περὶ τὰς 

16 δύσεις τοῦ φωτὸς αἱ σκιαὶ πολὺ τῶν σωμάτων ἔμπρο- 
ofsy προϊοῦσαι τοῖς πολεμέοις ἐπέβαλλον οὐ δυναμέ- 
νοις τὸ διάστημα συνιδεῖν ἀκριβῶς" ἀλλ᾽ ὡς ἐν χερσὶν 
ἤδη γεγονότων τοὺς ὑσσοὺς ἀφέντες μάτην οὐδενὸς 
ἐφίκοντο. Τοῦτο συνιδόντες of Ῥωμαῖοι μετὰ κραυγῆς 

40 ἐπέδραμον, καὶ μηκέτι μένειν τολμῶντας, ἀλλ ἐκπεπληγ-- 
μένους καὶ φεύγοντας ἔχτεινον, ὥστε πολὺ πλεέονας 
μυρέων ἀποθανεῖν, ἁλῶναι δὲ τὸ στρατόπεδον. Αὐτὸς 
δὲ Μιυϑριδάτης ἐν ἀρχῇ μὲν ὀκτακοσίοις ἱππεῦσι διέ- 
κοψε καὶ διεξήλασε τοὺς Ῥωμαίους. ταχὺ δὲ τῶν ἄλλων 

956 σχεδασϑέντων ἀπελείφϑη μετὰ τριῶν. Ἐν οἷς ἦν Ὑψι- 
κράτεια παλλακίς, ἀεὶ μὲν ἀνδρώδης τις οὖσα καὶ παρά- 
τολμος᾽ Ὑψικράτην γοῦν αὐτὴν ὁ βασιλεὺς ἐκάλει" 
rots δὲ ἀνδρὸς ἔχουσα Πέρσου στολὴν καὶ ἵππον οὔτε 
τῷ σώματι πρὸς τὰ μήκη τῶν δρόμων ἀπηγόρευσεν οὔτϑ 

80 θεραπεύουσα τοῦ βασιλέως τὸ σῶμα καὶ τὸν ἵππον ἐξέ-- 
καμεν, ἄχρι ἧκον εἰς χωρίον Σένωρα χρημάτων καὶ κει- 
μηλίων βασιλικῶν μεστόν. Ἐξ οὗ λαβὼν ὁ Μιϑριδάτης 
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ἐσθῆτας πολυτελεῖς διένειμε τοῖς συνδεδραμηκόσι πρὸς 
αὐτὸν ἐκ τῆς φυγῆς. Ἔϑωκε δὲ καὶ τῶν φίλων ἑκάστῳ 
φορεῖν ϑανάσιμον φάρμακον, ὅπως ἄκων μηδεὶς ὑπο-- 
χδέριος γένοιτο τοῖς πολεμίοις. Ἐντεῦθεν ὥρμητο μὲν 

ἐπ᾿ ’"Agueviag πρὸς Τιγράνην. ἐκείνου δὲ ἀπαγορεύον-- 6 
τος καὶ τάλαντα ἑκατὸν ἐπικηρύξαντος αὐτῷ παραμει-- 
ψάμενος τὰς πηγὰς τοῦ Εὐφράτου διὰ τῆς Κολχέδος 
ἔφευγε. 

XXXII. Πομπήϊος δὲ εἰς ᾿Αρμενίαν ἐνέβαλε τοῦ 
νέου Τιγράνου καλοῦντος αὐτόν" ἤδη γὰρ ἀφειστήκει 10 
τοῦ πατρὸς καὶ συνήντησε τῷ Πομπηΐῳ περὶ τὸν ᾿4ρά- 
Env ποταμόν, ὃς ἀνίσχει μὲν ἐκ τῶν αὐτῶν τῷ Εὐφράτῃ 
τόπων. ἀποτρεπόμενος δὲ πρὸς τὰς ἀνατολὰς εἰς τὸ 
Κάσπιον ἐμβάλλει πέλαγος. Οὗτοι μὲν οὖν προῆγον ἅμα 
τὰς πόλεις παραλαμβάνοντες" ὁ δὲ βασιλεὺς Τιγράνης 15 
ἔναγχος μὲν ὑπὸ “ευκόλλου συντετριμμένος. ἥμερον δέ 
τινα τῷ τρόπῳ καὶ πρᾷον πυϑόμενος εἶναι τὸν Πομ-- 
πήϊον. ἐδέξατο μὲν εἰς τὰ βασίλεια φρουράν, ἀναλαβὼν 
δὲ τοὺς φέλους καὶ συγγενεῖς αὐτὸς ἐπορεύετο παρα-- 

637 δώσων ἑαυτόν. Ὡς δὲ ἤλϑεν ἱππότης ἐπὶ τὸν χάρακα, 20 
φῥαβδοῦχοι δύο τοῦ Πομπηΐου προσελθόντες ἐκέλευσαν 
αποβῆναι τοῦ ἵππου καὶ πεζὸν ἐλθεῖν" οὐδένα γὰρ ἀν-- 
ϑρώπων ἐφ᾽ ἵππου καϑεξόμενον ἐν Ῥωμαϊκῷ στρατο- 
πέδῳ πώποτε ὀφθῆναι. Καὶ ταῦτα ovy ὁ Τιγράνης 
ἐπεέϑετο καὶ τὸ ξίφος αὐτοῖς ἀπολυσάμενος παρεδέδου᾽ 96 
καὶ τέλος, ὡς πρὸς αὐτὸν ἦλθε τὸν Πομπήϊον, ἀφελό--: 
wEvos τὴν κίταριν ὥρμησε πρὸ νῶν ποδῶν ϑεῖναι καὶ 
καταβαλὼν ἑαυτόν. αἴσχιστα δὴ πάντων. προσπεσεῖν 
αὑτοῦ τοῖς γόνασιν. ᾿4λλ᾽ ὁ Πομπήϊος ἔφϑη τῆς δεξιᾶς 
αὐτοῦ λαβόμενος προσαγαγέσθαι" καὶ πλησίὸν ἰδρυσά-- 80 
usvog ἑαυτοῦ, τὸν δὲ υἱὸν ἐπὶ ϑάτερα, τῶν μὲν ἄλλων 
ἔφησε δεῖν αἰτιῶσϑαι Δεύχολλον, ux ἐκείνου γὰρ ἀφῃ- 
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ρῆσσα Συρίαν, Φοινίκην, Κιλικίαν, Γαλατίαν, Σω-- 
φηνητ᾽ ἃ δὲ ἄχρι ἑαυτοῦ διατετήρηκεν͵ ἕξειν ἐκτίσαντα 
ποίνην ξξακισχίλια τάλαντα Ῥωμαίοις τῆς ἀδικίας, Do- 
φηνης δὲ βασιλεύσειν τὸν υἱόν. Ἐπὶ τούτοις ὁ μὲν Τι-- 

& yourns ἠγάπησε, καὶ τῶν Ῥωμαίων ἀσπασαμένων αὖ-- 
τὸν βασιλέα περιχαρὴς γενύμενος ἐπηγγείλατο στρατιαύ-- 
tn μὲν ἡμιμναῖον ἀργυρίου δώσειν, ἑκατοντάρχῃ δὲ 
μνᾶς ϑεκα, χιλιάρχῳ δὲ τάλαντον᾽ ὁ δ᾽ υἱὸς ἐδυσφόρει, 
καὶ κληϑεὶς ἐπὶ δεῖπνον οὐκ ἔφη Πομπηΐου δεῖσϑαι 

10 τοιαῦτα τιμῶντος" καὶ γὰρ αὐτὸς ἄλλον εὑρήσειν ‘Po- 
μαέων. Ἐκ τούτου δεϑεὶς εἰς τὸν ϑρίαμβον ἐφυλάττετο. 
Καὶ μετ᾽ οὐ πολὺν χρόνον ἔπεμψε Φραάτης ὁ Πάρϑος 
ἀπαιτῶν μὲν τὸν νεανίσκον, ὡς αὐτοῦ γαμβρόν, ἀξιῶν 
δὲ τῶν ἡγεμονιῶν ὅρῳ χρῆσϑαι τῷ Εὐφράτῃ. Πομ- 

16 πήϊτος δὲ ἀπεκρίνατο τὸν μὲν Τιγράνην τῷ πατρὶ μᾶλ.. 
λον 4 τῷ πενθερῷ προσήκειν, Som δὲ χρήσεσϑαι τῷ 
δικαίῳ. 

XXXIV. Καταλιπὼν δὲ φρουρὸν ᾿Δρμενίας ᾿άφρά- 
νιον αὐτὸς ἐβάδιξε διὰ τῶν περιοικούντων τὸν Καύκα-- 

Moov ἐθνῶν ἀναγκαίως ἐπὶ Μιϑριδάτην. Μέγιστα δὲ 
αὐτῶν ἐστιν [ἔϑνη)] ᾿4λβανοὶ καὶ Ἴβηρες, Ἴβηρες μὲν 
ἐπὶ τὰ Μοσχικὰ oon καὶ τὸν Πόντον καθήκοντες, ᾽4λ-- 
βανοὶ δὲ ἐπὶ τὴν ἔξω καὶ τὴν Κασπίαν κεκλιμένοι ϑάλασ- 
σαν. Οὗτοι πρῶτον μὲν αἰτοῦντι Πομπηΐῳ δίοδον ἔδο-- 

25 Cav’ χειμῶνος δὲ τὴν στρατιὰν ἐν τῇ χώρᾳ καταλαβόντος 
καὶ τῆς Κρονικῆς ἑορτῆς τοῖς Ῥωμαίοις καϑηκούσης 
γενόμενοι τετρακισμυρίων οὐκ ἐλάττους ἐπεχείρησαν 
αὐτοῖς διαβάντες τὸν Κύρνον ποταμόν, ὃς ἐκ τῶν Ἰβη- 
ρικῶν ὀρῶν ἀνιστάμενος καὶ δεχόμενος κατιόντα τὸν 

80 “φάξην ax’ ᾿Δρμενέας ἐξέησι δώδεκα στόμασιν εἰς τὸ 
Κάσπιον. Of δὲ οὔ φασι τούτῳ συμφέρεσϑαι τὸν ᾿4ρά- 
Env, ἀλλὰ καϑ᾽ ἑαυτόν, ἐγγὺς δὲ ποιεῖσθαι τὴν ἐκβο. 
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Any εἰς ταὐτὸ πέλαγος. Πομπήϊος δέ, καίπερ ἐνστῆναι 
δυνάμενος πρὸς τὴν διάβασιν τοῖς πολεμέοιρβ. περιεῖδε 
διαβάντας xa ἡσυχίαν εἶτα ἐπαγαγὼν ἐτρέψατο καὶ 
διέφϑειρε παμπληϑεῖς. Τῷ δὲ βασιλεῖ δεηϑέντι καὶ 
πέμψαντι πρέσβεις ἀφεὶς τὴν ἀδικίαν καὶ σπεισάμενος ὅ 
ἐπὶ τοὺς Ἴβηρας ἐβάδιξε, πλήϑει μὲν οὐχ ἐλάττονας, 
μαχιμωτέρους δὲ τῶν ἑτέρων ὄντας, ἰσχυρῶς δὲ βουλο-- 
μένους τῷ Μιϑριδάτῃ χαρίζεσθαι καὶ διωθεῖσθαι τὸν 
Πομπήϊον. Οὔτε γὰρ Μήδοις οὔτε Πέρσαις ὑπήκουσαν 
Ἴβηρες, διέφυγον δὲ καὶ τὴν Μακεδόνων ἀρχήν, Ads-10 
ξάνδρου διὰ ταχέων ἐκ τῆς Ὑρχανίας ἀπάραντος. Οὐ 
μὴν ἀλλὰ καὶ τούτους μάχῃ μεγάλῃ τρεψάμενος ὁ Πομ- 
πήϊος, ὥστε ἀποθανεῖν μὲν ἐνακισχιλίους, ἁλῶναι δὲ 
πλείους μυρίων. εἰς τὴν Κολχικὴν ἐνέβαλε᾽ καὶ πρὸς 
τὸν Φᾶσιν αὐτῷ Σερουΐλιος ἀπήντησε τὰς ναῦς ἔχων, 16 
αἷς ἐφρούρει τὸν Πόντον. 

XXXV. Ἡ μὲν οὖν Μυιϑριδάτου δίωξις ἐνδεδυκότος 
εἰς τὰ περὶ Βόσπορον ἔϑνη καὶ τὴν Μαιῶτιν ἀπορίας 
size μεγάλας" ᾿Αλβανοὶ δὲ αὖϑις ἀφεστῶτες αὐτῷ προσ- 

638 ηγγέλϑησαν. Πρὸς ovg ὑπ᾽ ὀργῆς καὶ φιλονεικίας ἐπι-- 20 
στρέψας τόν τε Κύρνον μόλις καὶ παραβόλως πάλιν διε-- 
πέρασεν ἐπὶ πολὺ σταυροῖς ὑπὸ τῶν βαρβάρων ἀποκε- 
χαρακωμένον͵ καὶ μακρᾶς αὐτὸν ἐκδεχομένης ἀνύδρου 
καὶ ἀργαλέας ὁδοῦ μυρίους ἀσκοὺς ὕδατος ἐμπλησάμε-- 
νος ἤλαυνεν ἐπὶ τοὺς πολεμέουρ, καὶ κατέλαβε πρὸς 25 
Αβαντι ποταμῷ παρατεταγμένους ἑξακισμυρίους πεζοὺς 
καὶ δισχιλίους ἱππεῖς ἐπὶ μυρέοις, ὡπλισμένους δὲ φαύ- 
λως καὶ δέρμασι ϑηρέων τοὺς πολλούς. Ἡγεῖτο δὲ av- 
τῶν βασιλέως ἀδελφὸς ὄνομα Κῶσις. Οὗτος ἐν χερσὶ 
τῆς μάχης γενομένης ἐπὶ τὸν Πομπήϊον ὁρμήσας αὐτὸν 80 
ἔβαλεν ἐπὶ τὴν τοῦ ϑώρακος ἐπιπτυχὴν ἀκοντίσματι, 
Πομπήϊος δὲ ἐκεῖνον ἐκ χειρὸς διελάσας ἀνεῖλεν. Ἐν 

PLUT. yir. III. 15 
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ταύτῃ τῇ μάχῃ λέγονται καὶ ‘Aucloves συναγωνίσασϑαε 
τοῖς βαρβάροις ἀπὸ τῶν περὶ τὸν Θερμώδοντα ποταμὸν 
ὁρῶν καταβᾶσαι. Μετὰ γὰρ τὴν μάχην σκυλεύοντες οἱ 
Ῥωμαῖοι τοὺς βαρβάρους πέλταις ᾿Αμαζονικαῖς καὶ κο-- 

& ϑόρνοις ἐνετύγχανον, σῶμα δὲ οὐδὲν ὥφϑη γυναικεῖον. 
Νέμονται δὲ τοῦ Καυκάσου τὰ καϑήκοντα πρὸς τὴν 
Ὑρχανίαν ϑάλασσαν οὐχ ὁμοροῦσαι τοῖς ᾿Αλβανοῖς, ἀλλὰ 
Γέλαι καὶ Anyss οἰκοῦσι διὰ μέσου" καὶ τούτοις ἔτους 
ἑκάστου δύο μῆνας εἰς ταὐτὸ φοιτῶσαι περὶ τὸν Θερμώ-- 

10 δοντα ποταμὸν ὁμιλοῦσιν, εἶτα xad αὐτὰς ἀπαλλαγεῖ- 
᾿ σαι βιοτεύουσιν. 

XXXVI. Ὁρμήσας δὲ μετὰ τὴν μάχην ὁ Πομπήϊος 
ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν Ὑρκανίαν καὶ Κασπίαν ϑάλασσαν, ὑπὸ 
πλήϑους ἑρπετῶν ϑανασίμων ἀπετράπη τριῶν ὁδὸν 

15 ἡμερῶν ἀποσχών. εἰς δὲ τὴν μικρὰν ᾿Δρμενίαν ἀνεχώ- 
ρησε. Καὶ τῷ μὲν Ἐλυμαίων καὶ Μήδων βασιλεῖ πέμ-- 
ψασι πρέσβεις ἀντέγραψε φιλικῶς, τὸν δὲ Πάρϑον εἰς 
τὴν Γορδυηνὴν ἐμβεβληκότα καὶ περικύπτοντα τοὺς 
ὑπὸ Τιγράνῃ πέμψας μετὰ ‘Apoaviov δύναμιν ἐξήλασε 

40 διωχϑέντα μέχρι τῆρ ̓ 4ρβηλίτιδος. Ὅσαι δὲ τῶν Μυϑρι- 
δάτου παλλακέδων ἀνήχϑησαν, οὐδεμίαν ἔγνω, πάσας 
δὲ τοῖς γονεῦσι καὶ οἰκεέοις ἀνέπεμπεν. Ἦσαν γὰρ al 
πολλαὶ ϑυγατέρες καὶ γυναῖκες στρατηγῶν καὶ δυνα- 
στῶν. Στρατονίχη δέ, ἢ μέγιστον εἶχεν ἀξέωμα καὶ τὸ 

46 πολυχρυσότατον τῶν φρουρίων ἐφύλαττεν, ἦν μέν, ὡς 
ἔοικε, ψάλτου τινὸς οὐκ εὐτυχοῦς τάλλα, πρεσβύτου δὲ 
ϑυγάτηρ, οὕτω δὲ εὐθὺς elds παρὰ πότον ψήλασα τὸν 
Μιϑριδάτην, ὥστε ἐκεένην μὲν ἔχων ἀνεπαύετο, τὸν δὲ 
πρεσβύτην ἀπέπεμψε δυσφοροῦντα τῷ μηδὲ προσρή- 

30 Sens τυχεῖν ἐπιεικοῦς. 2g μέντοι περὶ ὄρϑρον ἐγερϑεὶς 
εἶδεν ἔνδον ἐκπωμάτων μὲν ἀργυρῶν καὶ χρυσῶν τρα- 
πέξας, ὄχλον δὲ ϑεραπεέας πολύν, εὐνούχους δὲ καὶ 
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παῖδας ἱμάτια τῶν πολυτελῶν προσφέροντας αὐτῷ καὶ 
πρὸ τῆς ϑύρας ἵππον ἑστῶτα κεχοσμημένον, ὥσπερ οἵ 
τῶν φίλων τοῦ βασιλέως. χλευασμὸν εἶναι τὸ χρῆμα 
καὶ παιδιὰν ἡγούμενος ὥρμησε φεύγειν διὰ ϑυρῶν. Τῶν 
δὲ ϑεραπόντων ἀντιλαμβανομένων καὶ λεγόντων. ὅτι 5 
πλουσίου τεθνηκότος ἔναγχος οἶκον αὐτῷ μέγαν ὁ βασι- 
λεὺς δεδώρηται, καὶ ταῦτα μικραί τινες ἀπαρχαὶ καὶ δεέγ-- 
ματα τῶν ἄλλων χρημάτων καὶ κτημάτων εἰσίν, οὕτω 
πιστεύσας μόλις καὶ τὴν πορφύραν ἀναλαβὼν καὶ ἀνα- 
πηδήσας ἐπὶ τὸν ἵππον ἥλαυνε διὰ τῆς πόλεως βοῶν 10 
9 Ape ταῦτα πάντα ἐστί.“ Πρὸς δὲ τοὺς καταγελῶντας 
οὐ τοῦτο ἔλεγεν εἶναι θαυμαστόν, ἀλλ᾽ ὅτι μὴ λέϑοις 
βάλλει τοὺς ἀπαντῶντας ὑφ᾽ ἡδονῆς μαινόμενος. Ταύ- 
ens μὲν ἦν καὶ γενδᾶς καὶ αἵματος ἡ Σιερατονέχη. Τῷ δὲ 
Πομπηΐῳ καὶ τὸ χωρέον παρεδέδου τοῦτο καὶ δῶρα πολ--Ἰό 
λὰ προσήνεγκεν. ὧν ἐκεῖνος ὅσα κόσμον ἱεροῖς καὶ λαμ-- 
πρότητα τῷ ϑριάμβῳ παρέξειν ἐφαίνετο λαβὼν μόνα,τὰ 
λοιπὰ τὴν Σερατονέκην ἐκέλευε κεκτῆσθαι χαίρουσαν. 
Ὁμοίως δὲ καὶ τοῦ βασιλέως τῶν Ἰβήρων κλένην τὸ καὶ 

δϑθτράπεξαν καὶ θρόνον, ἄπαντα χρυσᾶ, πέμψαντος αὐτῷ WD 
καὶ δεηϑέντος λαβεῦν., καὶ ταῦτα τοῖς ταμέαις παρέδω- 
nev εἰς τὸ δημόσιον. 

XXXVII. Ἐν δὲ τῷ Καινῷ φρουφέῳ καὶ γράμμασιν 
ἀπορρήτοις ὁ Πομπήϊος ἐνέτυχε τοῦ Μιϑριδάτου, καὶ 
διῆλθεν οὐκ ἀηδῶς αὐτὰ πολλὴν ἔχοντα τοῦ ἤϑους κα-- 36 
τανόησιν. Ὑπομνήματα γὰρ ἦν, ἐξ ὧν ἐρφωράϑη φαρμά- 
κοις ἄλλους τὸ πολλοὺς καὶ τὸν υἱὸν _Aguagabyy ἀνῃ- 
ρηκὼς καὶ τὸν Σαρδιανὸν ᾿Δλκαῖον, ὅτι “παρευδοκίμη- 
σεν αὐτὸν ἵππους ἀγωνιστὰς ἐλαύνων. Ἤσαν ὃὲ ἀνα- 
γεγραμμέναι καὶ πρέσεις ἐνυπνίων, ὧν τὰ μὲν αὐτὸς ὃν 
ἑωράχει, τὰ δὲ ἔνιαι τῶν γυναυχῶν, ἐπιστολαί τὸ Μο- 
νέμης πρὸς αὐτὸν ἀκόλαστοι καὶ πάλιν ἐκείνου πρὸς αὖ- 

15 * 
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τήν. Θεοφάνης δὲ καὶ Ῥουτιλίου λόγον εὑρεϑῆναί φησι 
παροξυντικὸν ἐπὶ τὴν ἀναίρεσιν τῶν ἐν ᾿4σέᾳ Ῥωμαίων. 
Ὁ καλῶς εἰκάξουσιν οἱ πλεῖστοι κακοήϑευμα τοῦ Θεο- 
φάνους εἶναι, τάχα μὲν οὐδὲν αὐτῷ τὸν Ῥουτίλιον ἐοι-- 

5 κότα μισοῦντος. εἰκὸς δὲ καὶ διὰ Πομπήϊον. οὗ τὸν 
πατέρα παμπόνηρον ἀπέδειξεν ὁ Ῥουτίλιος ἐν ταῖς ἴστο-- 
ρέαις. 

XXXVIII. Ἐντεῦϑεν εἰς ̓ Δμισὸν ἐλθὼν ὃ Πομπήτορ 
πάϑος νεμεσητὸν ὑπὸ φιλοτιμέας ἔπαϑε. Πολλὰ γὰρ τὸν 

10 Μεύκολλον ἐπικερτομήσας., ὅτι τοῦ πολεμέου ξῶντος 
ἔγραφε διατάξεις καὶ δωρεὰς ἔνεμε καὶ τιμὰς, ἃ συνῃ- 
ρημένου πολέμου καὶ πέρας ἔχοντος εἰώϑασι ποιεῖν οἵ 
νενικηκότες, αὐτὸς ἐν Βοσπόρῳ Μιθριδάτου κρατοῦν-- 
τος καὶ συνειλοχότος ἀξιόμαχον δύναμιν, ὡς δὴ συντε- 

ls τελεσμένων ἁπάντων, ἔπραττε ταὐτά, διακοσμῶν τὰς 
ἐπαρχίας καὶ διανέμων δωρεάρ, πολλῶν μὲν ἡγεμόνων 
καὶ δυναστῶν, βασιλέων δὲ δώδεκα βαρβάρων ἀφιγμέ-- 
νῶν πρὸς αὐτόν. Ὅϑεν οὐδὲ ἠξίωσε τὸν Πάρϑον ἀντι- 
γράφων, ὥσπερ of λοιποί, βασιλέα βασιλέων προσαγο-- 

20 ρεῦσαι, τοῖς ἄλλοις χαριξόμενος. Αὐτὸν δέ τις ἔρως καὶ 
ξῆλος εἶχε Συρέαν ἀναλαβεῖν καὶ διὰ τῆς ᾿Δραβέας ἐπὶ 
τὴν ἐρυϑρὰν ἐλάσαι ϑάλασσαν,. ὡς τῷ περιϊόντι τὴν οἷ- 
κουμένην πανταχόϑεν Qusava προσμίξειε νικῶν καὶ 
γὰρ ἐν Διβύῃ πρῶτος ἄχρι τῆς ἐκτὸς θαλάσσης κρατῶν 

96 προῆλϑε,καὶ τὴν ἐν Ἰβηρέᾳ πάλιν ἀρχὴν ὠρφέσατο Ῥω-- 
μαίοις τῷ ̓ Δτλαντικῷ πελάγει, καὶ τρέτον ἔναγχος ᾿4λ1βα- 
νοὺς διώκων ὀλέγον ἐδέησεν ἐμβαλεῖν εἰς τὴν Ὑρκανίαν 
ϑάλασσαν. Ὡς οὖν συνάψων τῇ ἐρυϑρᾷ τὴν περέοδον 
τῆς στρατείας ἀνίστατο. Καὶ γὰρ ἄλλως τὸν Μιϑριδά- 

ϑθτην ἑώρα. δυσϑήρατον 6 ὄντα τοῖς ὅπλοις καὶ φεύγοντα 
χαλεπώτερον ἢ μαχόμενον. 

XXXIX. Διὸ τούτῳ μὲν εἰπὼν dlaquoszsgoy ἑαυτοῦ 
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πολέμιον τὸν λιμὸν ἀπολείψειν ἐπέστησε φυλακὰς τῶν 
νεῶν ἐπὶ tous πλέοντας slg Βόσπορον ἐμπόφουρ᾽ καὶ 
ϑάνατος ἦν n ξημία τοῖς ἁλισκομένοις. ᾿Ἵναλαβὼν δὲ 

τῆς στρατιᾶς τὴν πληϑὺν συχνὴν προῆγε᾽ καὶ τῶν μετὰ 
Τριαρίου πρὸς Μιθριδάτην ἀτυχῶς ἀγωνισαμένων καὶ ὃ 
φΞεσόντων ἐντυχὼν ἀτάφοις ἔτι τοῖς νεκροῖς ἔϑαψε λαμ-- 
πρῶς καὶ φιλοτέμως ἅπαντας, ὃ δοκεῖ παραλειφϑὲν οὐχ 
ἥκιστα Δευκόλλῳ μίσους αἴτιον γενέσϑαι. Χειρωσάμε- 
vog δὲ δι᾽ ᾿ἀφρανέου τοὺς περὶ “μανὸν “AgaBas καὶ 
καταβὰς αὐτὸς εἰς Συρίαν, ταύτην μὲν ὡς οὐκ ἔχουσαν 10 
γνησίους βασιλεῖς ἐπαρχίαν ἀπέφηνε καὶ κτῆμα τοῦ δή- 

- μου Ῥωμαίων. τὴν δὲ Ἰουδαίαν κατεστρέψατο καὶ συν-- 
ἔλαβεν “4φιστόβουλον τὸν βασιλέα. Πόλεις δὲ τὰς μὲν 
ἔκτιξε » tag δὲ ἠλευϑέρου κολάζων τοὺς ἐν αὐταῖς tv- 

ράννους. Τὴν δὲ πλείστην διατριβὴν ἐν τῷ δικάξειν U5 
ἐποιεῖτο, πόλεων καὶ βασιλέων ἀμφισβητήματα διαιτῶν, 
ἐφ’ ἃ δὲ αὐτὸς οὐκ ἐξικνεῖτο, πέμπων τοὺς φέλους 
ὥσπερ ᾿Δρμενίοις καὶ Πάρϑοις περὶ ἧς διεφέροντο χώ- 
ρας τὴν κρίσιν ποιησαμένοις ἐπ᾽ αὐτῷ reels. ἀπέστειλε 
κριτὰς καὶ διαλλακτάς. Μέγα μὲν γὰρ ἦν ὄνομα τῆς 20 

640 δυνάμεως, οὐκ ἔλαντον δὲ τῆς ἀρετῆς καὶ πρᾳότητος" 
ὁ καὶ τὰ πλεῖστα τῶν περὶ αὐτὸν ἁμαρτήματα φίλων 
καὶ συνήϑων ἀπέχρυπτε, κωλύειν μὲν ἢ κολάζειν τοὺς 
πονηρευομένους οὐ πεφυκώς, αὑτὸν δὲ παρέχων τοῖς 
ἐντυγχάνουσι τοιοῦτον, ὥστε καὶ τὰς ἐκείνων πλδονε-- 26 
ξέας καὶ βαρύτητας εὐκόλως ὑπομένειν. 

XL. Ὁ δὲ μέγιστον δυνάμενος παρ᾽ αὐτῷ 4ημή- 
τριορ ἦν ἀπελεύϑερος » οὐκ ἄφρων δἰς τάλλα veaviag, 

ἄγαν δὲ τῇ τύχῃ χρώμϑνος᾽ περὶ οὗ καὶ τοιόνδε τι λέ- 
year. Κάτων 6 φιλόσοφος ἔτι μὲν ὧν νέος, ἤδη δὲ με-- 80 
γάλην ἔχων δόξαν καὶ μέγα φρονῶν ἀνέβαινεν εἰς ‘Av- 
τιόχειαν, οὐκ ὄντος. αὐτόϑι Πομτηΐου, βουλόμενος 
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ἱστορῆσαι τὴν πόλιν. Αὐτὸς μὲν οὖν, ὥσπερ asi, πεξὸς 
ἐβάδιξεν, of δὲ φίλοι συνώδευον ἵπποις χρώμενοι. Κα- 
τιδὼν δὲ πρὸ τῆς πύλης ὄχλον ἀνδρῶν ἐν ἐσθῆσι λευ-- 
καῖς καὶ παρὰ τὴν ὁδὸν ἔνϑεν μὲν τοὺς ἐφήβους, ἔνϑεν 

5 δὲ τοὺς παῖδας διακεκριμόνους. ἐδυσχέραινεν οἰόμενος 
εἷς τιμήν τινα καὶ ϑεραπείαν ἑαυτοῦ μηδὲν δεομένου 
ταῦτα γίνεσϑαι. Τοὺς μέντοι φίλους ἐχέλευσε καταβῆ- 
VOL καὶ πορεύεσϑαι μετ᾽ αὐτοῦ" γενομένοις δὲ πλησίον 
ὁ πάντα διακοσμῶν ἐκεῖνα καὶ καϑιστὰς ἔχων στέφανον 

τθκαὶ ῥάβδον ἀπήντησε, πυνϑανόμδενος παρ᾽ αὐτῶν, ποῦ 
Δημήτριον ἀπολελοέπασι καὶ πότε ἀφίξεται. Τοὺς μὲν 
οὖν φίλους τοῦ Κάτωνος γέλως ἔλαβεν, ὁ δὲ Κάτων εἰ-- 
LOY" 5% τῆς ἀϑλέας πόλεως“ παρῆλϑεν,͵ οὐδὲν ἕτερον 
ἀποκρινάμενος. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῖς ἄλλοις τοῦτον 

15 τὸν 4“ημήτριον ἧττον ἐπέφϑονον ἐποίει αὐτὸς 6 Πομ-- 
σήϊος ἐντρυφώμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ μὴ δυσχολαένων. 
“έγεται γάρ, ὅτι πολλάκις ἐν ταῖς ὑποδοχαῖς τοῦ Πομ-- 
πηΐου προσμένοντος καὶ δεχομένου τοὺς ἄλλους ἐκεῖνος 
ἤδη κατέχειτο σοβαρός, ἔχων δι’ Grav κατὰ τῆς κεφα- 

ο0λῆς τὸ ἱμάτιον. Οὕπω δὲ εἰς Ἰταλέαν ἐπανεληλυϑὼς 
ἐκέκτητο τῆς Ῥώμης τὰ ἤδιστα προάστεια καὶ τῶν ἡβη-- 
τηρίέων τὰ κάλλιστα, καὶ κῆποι πολυτελεῖς ἦσαν ὀνομα-- 
ξόμενοι Ζ4ημητρίου" καίτοι Πομπήϊος αὐτὸς ἄχρι τοῦ 
τρίτου ϑριάμβου μετρίως καὶ ἀφελῶς ῴὥκησεν. Ὕστερον 

25 δὲ Ρωμαίοις τοῦτο δὴ τὸ καλὸν καὶ περιβόητον ἀνιστὰς 
ϑέατρον, ὥσπερ ἐφόλκιόν τι, παρετεχτήνατο λαμπρο-- 
τέραν οἰκέαν ἐκεένης, ἀνεπέφϑονον δὲ καὶ ταύτην, ὥστε 
τὸν γενόμενον δεσπότην αὐτῆς μετὰ Πομπήτον εἰσελ:-- 
ϑόντα ϑαυμάξειν καὶ πυνϑάνεσθαι, ποῦ Πομπήϊος Μά-- 

ϑῦγνος ἐδείπνει. Ταῦτα μὲν οὖν οὕτω λέγεται. 
XLI. Τοῦ δὲ βασιλέως τῶν περὶ τὴν Πέτραν ᾽4ρά- 

βων πρότερον μὲν ἐν οὐδενὶ λόγῳ τὰ Ῥωμαίων τιϑεμέ-- 
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you, τότε δὲ δείσαντος ἰσχυρῶς καὶ γράψαντος, ὅτι 
πάντα πείϑεσϑαι καὶ ποιεῖν ἔγνωκεν. ἐκβεβαιώσασϑαι 
βουλόμενος αὐτοῦ τὴν διάνοιαν ὁ Πομπήϊος ἐστράτευ- 
σεν ἐπὶ τὴν Πέτραν οὐ πάνυ τι τοῖς πολλοῖς ἄμεμπτον 
στρατείαν. ᾿Απόδρασιν γὰρ @ovto τῆς Μιϑριδάτου διώ-- δ 
ἕξεως εἶναι, καὶ πρὸς ἐκεῖνον ἠξίουν τρέπεσϑαι τὸν ἀρ-- 
χαῖον ἀνταγωνιστήν, αὖϑις ἀναξζωπυροῦντα καὶ παρα- 
σχευαξόμενον; , ὡς ἀπηγγέλλετο , διὰ Σχυϑῶν καὶ Παιό- 
νῶν στρατὸν ἐλαύνειν ἐπὶ τὴν Ἰταλίαν. Ὁ δὲ ῥᾷον οἰό- 
wsviog αὐτοῦ καταλύσειν τὴν ϑύναμιν πολεμοῦντος ἢ 10 
τὸ σῶμα λήψεσθαι φεύγοντος οὐκ ἐβούλδοτο τρίβεσϑαι 
μάτην περὶ τὴν δίωξιν, ἑτέρας δὲ τοῦ πολέμου παρενϑή-- 
κας ἐποιεῖτο καὶ τὸν χρόνον εἵλκεν. Ἡ δὲ τύχη τὴν ἀπο-- 
ρίαν ἔλυσεν. Οὐχέτι γὰρ αὐτοῦ τῆς Πέτρας πολλὴν 
ὁδὸν ἀπέχοντος, ἤδη δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης βεβλημένου 16 
χάρακα καὶ γυμνάξοντος ἑαυτὸν ἵππῳ παρὰ τὸ στρατό- 
πεδον γραμματηφόροι προσήλαυνον ἐκ Πόντου κομέξον-- 
τες εὐαγγέλια. 4ῆλοι δ᾽ εὐϑύς εἰσι ταῖς αἰχμαῖς τῶν 
δοράτων δάφναις γὰρ ἀναστέφονται. Τούτους ἰδόντες 

641 οἱ στρατιῶται συνετρόχαξζον πρὸς τὸν Πομπήϊον. Ὁ δὲ 30 
πρῶτον μὲν ἐβούλετο τὰ γυμνάσια συντελεῖν, βοών-- 
τῶν δὲ καὶ δεομένων καταπηδήσας ἀπὸ τοῦ ἵππου καὶ 
λαβὼν τὰ γράμματα προΐει. Βήματος δὲ οὐχ ὄντος οὐδὲ 
τοῦ στρατιωτικοῦ γενέσϑαι φϑάσαντος (ὃ ποιοῦσιν αὐτοὶ 
τῆς γῆς ἐκτομὰς βαϑείας λαμβάνοντες καὶ κατ᾽ ἀλλήλων 56 
συντιϑέντες), ὑπὸ τῆς τότε σπουδῆς καὶ προθυμίας τὰ 
σάγματα τῶν ὑποξυγέων συμφορήσαντες ὕψος ἐξῆραν. 
"Ext τοῦτο προβὰς ὃ Πομπήϊος ἀπήγγειλεν αὐτοῖς. ὅτε 
Μιϑριδάτης τέθνηκε στασιάσαντος Φαρνάχου τοῦ υἱοῦ 

διαχρησάμενος αὑτόν, τὰ δὲ ἐκεῖ πάντα πράγματα Dag- 30 
᾿ ψάχης κατεκληρώσατο καὶ ξαυτῷ καὶ Ῥωμαίοις γέγραφε 
σοιούμενος. 
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XLII. Ἐκ τούτου τὸ μὲν στράτευμα τῇ χαρᾷ χρώμε-- 
νον. ὡς εἰκός, ἐν θυσέαις καὶ συνουσίαις διῆγεν, ὡς ἐν 
τῷ Μυϑριδάτου σώματι μυρέων τεϑνηκότων πολεμέων. 
Πομπήϊος δὲ ταῖς πράξεσιν αὑτοῦ καὶ ταῖς στρατεέαις 

δ κεφαλὴν ἐπιτεϑεικὼς οὐ πάνυ ῥαδέως οὕτω προσδοκη-- 
ϑεῖσαν εὐθὺς ἀνέξευξεν ἐκ τῆς ᾿Δραβέας᾽ καὶ ταχὺ τὰς 
ἐν μέσῳ διεξελθὼν ἐπαρχίας εἰς ᾿Αμισὸν ἀφέκετο, καὶ 
κατέλαβε πολλὰ μὲν δῶρα παρὰ Φαρνάκου κεκομισμένα, 
πολλὰ δὲ σώματα τῶν βασιλικῶν, αὐτὸν δὲ τὸν Μυϑρι-- 

Ιοδάτου νεκρὸν οὐ πάνυ γνώριμον ἀπὸ τοῦ προσώπου 
(τὸν γὰρ ἐγκέφαλον ἔλαϑεν ἐκτῆξαι τοὺς θεραπεύοντας)" 
ἀλλὰ ταῖς οὐλαῖς ἐπεγίγνωσκον of δεόμενοι τοῦ θϑεάαμα- 
τος. Οὐ γὰρ αὐτὸς Πομπήϊος ἐδεῖν ὑπέμεινεν. ἀλλ᾽ 
ἀφοσιωσάμενος τὸ νεμεσητὸν εἰς Σινώπην ἀπέπεμψε. 

15 Τῆς δ᾽ ἐσθῆτος. ἣν ἐφόρει, καὶ τῶν ὅπλων τὸ μέγεϑος 
καὶ τὴν λαμπρότητα ἐθαύμασε᾽ καίτοι τὸν μὲν ξιφιστῆρα 
πεποιημένον ἀπὸ τετρακοσίων ταλάντων Πόπλιος κλέ- 
pas ἐπώλησεν ᾿Αριαράϑῃ, τὴν δὲ κέταριν Γάϊος ὃ τοῦ 
Μιϑριδάτου σύντροφος ἔδωκε κρύφα δεηϑέντι Φαύστῳ 

λοτῷ Σύλλα παιδί, θαυμαστῆς οὖσαν ἐργασίας. Ὃ τότε 
τὸν Πομπήϊον διέλαθε, Φαρνάκης δὲ γνοὺς ὕστερον ἐτι-- 
μωρήσατο τοὺς ὑφελομένους. Διοικήσας δὲ τὰ ἐκεῖ καὶ 
καταστησάμενος οὕτως ἤδη πανηγυρικώτερον ἐχρῆτο τῇ 
πορείᾳ. Καὶ γὰρ εἰς Μιτυλήνην ἀφικόμενος τήν te πό- 

45 λιν ἠλευϑέρωσε διὰ Θεοφάνη, καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν πά- 
τριον ἐθεάσατο τῶν ποιητῶν, ὑπόϑεσιν μέαν ἔχοντα τὰς 
ἐκείνου πράξεις. ‘Hotels δὲ τῷ θεάτρῳ περιεγράψατο 
τὸ εἶδος αὐτοῦ καὶ τὸν τύπον. ὡς ὅμοιον ἀπεργασόμε - 
νος τὸ ἐν Ῥώμῃ, μεῖζον δὲ καὶ σεμνότερον. Ἐν δὲ Ῥύδῳ 

80γενόμενος πάντων μὲν ἠκροάσατο τῶν σοφιστῶν καὶ 
δωρεὰν ἑκάστῳ τάλαντον axes’ Ποσειδώνιος δὲ xab 
τὴν ἀκρόασιν ἀνέγραψεν, ἣν ἔσχεν Ex’ αὐτοῦ πρὸς Ἐρ- 
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μαγόραν τὸν φήτορα περὶ τῆς καϑόλου ξητήσεως ἀντι- 
ταξάμενος. Ἐν δὲ ᾿Αϑήναις τὰ μὲν πρὸς τοὺς φιλοσό- 
φους ὅμοια τοῦ Πομπηΐου τῇ πόλει δὲ ἐπιδοὺς εἰς ἐπι-- 
σκευὴν πεντήκοντα τάλαντα λαμπρότατος ἀνθρώπων 
ἤλπιζεν ἐπιβήσεσθαι τῆς Ἰταλίας καὶ ποθῶν ὀφϑήσε- ὅ 
Go τοῖς οἴκοι ποϑοῦσιν. ‘Qs δ᾽ ἄρα πρὸς τὰ λαμπρὰ 
καὶ μεγάλα τῶν ἀπὸ τῆς τύχης ἀγαϑῶν ἀεί τινα κεραν-- 
νύναι κακοῦ μοῖραν ἐπιμελές ἐστε δαιμονέῳ, τοῦτο 
ὑποικούρει πάλαι παρασκευάαξον αὐτῷ λυπηροτέραν τὴν 
ἐπάνοδον. Ἐξυβριοι “ag ἡ Μουκία παρα τὴν αποδη- 10 
μέαν αὐτοῦ. Καὶ πόρρω μὲν ὧν ὁ Πομπήϊος κατεφρό-- 
νει τοῦ λόγου πλησίον δὲ Ἰταλίας γενόμενος καὶ oxo- 
λάξοντι τῷ λογισμῷ μᾶλλον, ὡς ἔοικδ, τῆς αἰτέας ἁψά- 
μενος ἔπεμψεν αὐτῇ τὴν ἄφεσιν. οὔτε τότε γράψας OVE — 
ὕστερον ἐφ᾽ οἷς ἀφῆκεν ἐξειπών᾽ ἐν δ᾽ ἐπιστολαῖς Κι- 15 
κέρωνος ἡ αἰτία γέγραπται. 

XLII. 4όγοι δὲ παντοδαποὶ περὶ τοῦ Πομπηΐου 
προκατέπιπτον εἰς τὴν Ῥώμην, καὶ ϑόρυβος ἦν πολύς, 

642 ὡς εὐθὺς ἄξοντος ἐπὶ τὴν πόλιν τὸ στράτευμα καὶ μο- 
ναρχέας βεβαίας ἐσομένης. Κράσσος δὲ τοὺς παῖδας καὶ 20 

, τὰ χρήματα λαβὼν ὑπεξῆλϑεν, site δείσας ἀληϑῶς, 
εἴτε μᾶλλον, ὡς ἐδόκει, πίστιν ἀπολείπων τῇ διαβολῇ 
καὶ τὸν φϑόνον ποιῶν τραχύτερον. Εὐϑὺς οὖν ἐπιβὰς 
Ἰταλίας 0 Πομπήϊος καὶ συναγαγὼν εἰς ἐκκλησέαν τοὺς 
στρατιώτας καὶ τὰ πρέποντα διαλεχθεὶς καὶ φιλοφρο-- 36 
νησάμενος, ἐκέλευσε διαλύεσθαι κατὰ πόλιν ἑκάστους 
καὶ τρέπεσθαι πρὸς τὰ οἰκεῖα, μεμνημένους αὖϑις ἐπὶ 
τὸν θρίαμβον αὐτῷ συνελϑεῖν. Οὕτω δὲ τῆς στρατιᾶς 
σκεδασϑείσης καὶ πυνθανομένων ἁπάντων πρᾶγμα 
συνέβη θαυμαστόν. Ὁρῶσαι γὰρ al πόλεις Πομπήϊον 80 
Μάγνον ἄνοπλον καὶ μετ᾽ ὀλέγων τῶν συνήϑων ὥσπερ 
ἐξ ἄλλης ἀποδημίας διαπορευόμενον, ἐκχεόμεναι δι 
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εὔνοιαν καὶ προπέμπουσαι μετὰ μείζονος δυνάμεως 
συγκατῆγον εἰς τὴν Ῥώμην, si τι κινεῖν διενοεῖτο καὶ 
νεωτερέξειν τότε, μηδὲν ἐκεένου δεόμενον τοῦ στρα 
τεύματος. 

6 XLIV. ‘Exel δὲ ὁ νόμος οὐκ εἴα πρὸ τοῦ ϑριάμβου 
παρελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, ἔπεμψεν ἀξιῶν εἰς τὴν βου- 
λὴν ἀναβαλέσθαι τὰς τῶν ὑπάτων ἀρχαιρεσέας καὶ 
δοῦναι ταύτην αὐτῷ τὴν χάριν, ὅπως παρὼν Isom 
δυναρχαιρεσιάσῃ. Κάτωνος δὲ πρὸς τὴν ἀξέωσιν ἐν-- 

10 στάντος οὐκ ἔτυχε τοῦ βουλεύματος. Θαυμάσας δὲ τὴν 
παρρησίαν αὐτοῦ καὶ τὸν τόνον, ᾧ μόνος ἐχρῆτο φανε-- 
ρῶς ὑπὲρ τῶν δικαέων., ἐπεϑύμησεν ἁμῶς γέπως κτή- 
σασϑαι τὸν ἄνδρα καὶ δυεῖν οὐσῶν ἀδελφιδῶν τῷ 
Κάτωνι τὴν μὲν αὐτὸς ἐβούλετο λαβεῖν γυναῖχα, τὴν 

16 δὲ τῷ παιδὶ συνοικέσαι. Τοῦ δὲ Κάτωνος ὑπιδομένου 
τὴν πεῖραν, ὡς διαφϑορὰν οὖσαν αὐτοῦ τρόπον τινὰ 
δεκαξζομένου διὰ τῆς οἰκειότητος, ἢ τε ἀδελφὴ καὶ ἡ 
γυνὴ χαλεπῶς ἔφερον, εἰ Πομπήϊον Μάγνον ἀποτρί- 
ψεται κηδεστήν. Ἐν τούτῳ δὲ βουλόμενος ὕπατον ἀπο-- 

20 δεῖξαι Πομπήϊος ᾿ἀφράνιον ἀργύριον εἰς τὰς φυλὰς 
ἀνήλισκεν ὑπὲρ αὐτοῦ, καὶ τοῦτο κατιόντες εἰς τοὺς 
Πομπηΐου κήπους ἐλάμβανον, ὥστε τὸ πρᾶγμα περι- 
βόητον εἶναι καὶ τὸν Πομπήϊον ἀκούειν κακῶς, ἧς 
αὐτὸς ἀρχῆς ἐφ᾽ οἷς κατώρθωσεν ὡς μεγέστης ἔτυχε, 

46 ταύτην ὥνιον ποιοῦντα τοῖς dt’ ἀρετῆς κτήσασϑαι μὴ 
δυναμένοις. «Τούτων μέντοι“ πρὸς τὰς γυναῖκας. ὁ 
Κάτων ἔφησε ..τῶν ὀνειδῶν κοινωνητέον οἰχείοις Πομ- 
πηΐου γενομένοις.““ Al δὲ ἀκούσασαι συνέγνωσαν βέλ-- 
τιον αὐτῶν ἐκεῖνον λογίζξεσϑαι περὶ τοῦ πρέποντος. 

88ϑ XLV. Τοῦ δὲ ϑριάμβου τῷ μεγέϑει, καέπερ εἰς 
ἡμέρας δύο μερισϑέντος, ὁ χρόνος οὐκ ἐξήρκεσεν, ἀλλὰ 
τῶν παρεσκευασμένων πολλὰ τῆς θέας ἐξέπεσεν, ἑτέρας 
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ἀποχρῶντα πομπῆς ἀξέωμα καὶ κόσμος εἶναι. ,Γράμμασι 
δὲ προηγουμένοις ἐδηλοῦτο τὰ γένη, nad’ ὧν ἐθριάμ- 
βευεν. Ἦν δὲ τάδε' Πόντος, ᾿Αρμενέα, Καππαδοκία, 
Παφλαγονέα, Μηδία, Κολχίς, Ἴβηρες. ᾿Αλβανοί, Συ- 
ela, Κιλικέα, ΜΜεσοποταμέα, τὰ περὶ Dowluny καὶ Πα-- ὃ 
λαιστένην, Ἰουδαία. ᾿Αραβέα, τὸ πειρατικὸν ἅπαν ἐν γῇ 
καὶ θαλάσσῃ καταπεπολεμημένον. Ἐν δὲ τούτοις φρού- 
ora μὲν ἡλωκότα χιλέων οὐκ ἐλάττονα, πόλεις δὲ οὐ 
πολὺ τῶν ἐνακοσίων ἀποδέουσαι, πεϑιρατικαὶ δὲ νῆδς 
ὀκτακχόσιαι,. κατοικίαι δὲ πόλεων μιᾶς δέουσαι τετταρά-- 10 
κοντα. Πρὸς δὲ τούτοις ἔφραξε διὰ τῶν γραμμάτων, ὅτι 
πεντακισχίλιαι μὲν μυριάδες ἐκ τῶν τελῶν ὑπῆρχον .. ἐκ 
δὲ ὧν αὐτὸς προσεκτήσατο τῇ πόλει μυριάδας ὀκτακισ-- 
χιλέας ποντακοσέας λαμβάνουσιν, ἀναφέρεται δὲ εἰς 
τὸ δημόσιον ταμιεῖον ἐν νομέσματι καὶ κατασκευαῖς ἀρ-- 15 
γυρίου καὶ χρυσίου δισμύρια τάλαντα πάρεξ τῶν εἰς 
τοὺς στρατιώτας δεδομένων, ὧν ὁ τοὐλάχιστον αἴρων 
κατὰ λόγον δραχμὰς εἴληφε χιλέας πεντακοσέας. Alyuc- 
λωτοι δ᾽ ἐπομπεύϑησαν ἄνευ τῶν ἀρχιπειρατῶν υἱὸς 
Τιγράνου τοῦ “Ἀρμενίου μετὰ γυναικὸς καὶ ϑυγατρός. 20 

649 αὐτοῦ τε Τιγράνου τοῦ βασιλέως γυνὴ Ζωσέμη καὶ βα- 
σιλεὺς Ἰουδαίων ᾿Δριστόβουλος, Μιϑριδάτου δὲ ἀδελφὴ 
καὶ πέντε τέκνα καὶ Σιχυϑέδες γυναῖκες. 4λβανῶν δὲ 
καὶ Ἰβήρων ὅμηροι καὶ τοῦ Κομμαγηνῶν βασιλέως, καὶ 
τρόπαια πάμπολλα καὶ ταῖς μάχαις ἰδάριϑμα πάσαις, ἃς 25 
ἢ αὐτὸς ἢ διὰ τῶν στρατηγῶν ἐνέκησε. Μέγιστον δὲ 
ὑπῆρχε πρὸς δόξαν καὶ μηδενὶ τῶν πώποτε Ῥωμαίων 
γεγονός. ὅτι τὸν τρίτον ϑρίαμβον ἀπὸ τῆς τρίτης ἠπεί- 
ρου κατήγαγεν. Ἐπεὶ τρίς γε καὶ πρότερον ἦσαν ἕτεροι 
τεϑριαμβευκότες" ἐκεῖνος δὲ τὸν μὲν πρῶτον ἐκ Δι-- 80 
Buns, τὸν δὲ δεύτερον ἐξ Εὐρώπης, τοῦτον δὲ τὸν τε- 
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Asutatoy ἀπὸ τῆς ‘Aclag εἰσαγαγὼν τρόπον tive τὴν 
οἰκουμένην ἐδόκει τοῖς τρισὺν ὑπῆχϑαι θριάμβοις. 

XLVI. Ἡλικίᾳ δὲ τότε ἦν, ὡς μὲν of κατὰ πάντα τῷ 
᾿Αλεξάνδρῳ παφαβάλλοντερ. αὐτὸν καὶ προσβιβάξοντες 

6 ἀξιοῦσι, νεώτερος τῶν τριάκοντα καὶ τεττάρων ἐτῶν, 
ἀληϑεέῳ δὲ τοῖς τετταράκοντα προσῆγεν. Ὡς ὥνητό γ᾽ 
ὧν ἐνταῦϑα τοῦ βώυ παυσάμενος. ἄχρι οὗ τὴν ““λεξάν- 
doov τύχην ἔσχεν" ὁ δὲ ἐπέκεινα χρόνος αὐτῷ τὰς μὲν 
εὐτυχίας ἤνεγκεν ExipPdvors, ἀνηκέστους δὲ τὰς δυσ- 

10 τυχέας. Ἣν γὰρ ἐκ προσηκόντων αὐτὸς ἐκτήσατο δύ- 
ναμὲν ἐν τῇ πόλει, ταύτῃ χρώμενος ὑπὲρ ἄλλων οὐ 
δικαέως. ὅσον ἐκείνοις ἰσχύος προσετέϑει τῆς ἑαυτοῦ 
δόξης ἀφαιρῶν, ἔλαϑε ῥώμῃ καὶ μεγέϑει τῆς αὑτοῦ δυ-- 
νάμεως καταλυϑείς. Καὶ καϑάπερ τὰ καρτερώτατα μέρη 

15 καὶ χωρέα τῶν πόλεων. ὅταν δέξηται πολεμίους. ἐκεί- 
νοις προστέϑησι τὴν αὑτῶν ἰσχὺν, οὕτως διὰ τῆς Πομ- 
πηΐου δυνάμεως Καῖσαρ ἐξαρθεὶς ἐπὶ τὴν πόλιν, ᾧ 
κατὰ τῶν ἄλλων ἴσχυσε, τοῦτον ἀνέτρεψε καὶ κατέβα-- 
Asv. Ἐπράχϑη δὲ οὕτως. Δεύκολλον͵ ὡς ἐπανῆλθεν ἐξ 

"Ὁ 4σίας ὑπὸ Πομπηΐου περιυβρισμένος. αὐτέκα τε λαμ-- 
πρῶς ἡ σύγκλητος ἐδέξατο, καὶ μᾶλλον ἔτει Πομπηΐου 
παραγενομένου κολούουσα τὴν δόξαν ἥγειρεν ἐπὶ τὴν 
πολιτείαν. Ὁ δὲ τἄλλα μὲν ἀμβλὺς ἦν ἤδη καὶ κατέ- 
ψυχτο τὸ πρακτικόν, ἡδονῇ σχολῆς καὶ ταῖς: περὶ τὸν 

25 πλοῦτον διατριβαῖς ἑαυτὸν ἐνδεδωκώς. ἐπὶ δὲ Πομ-- 
πήϊον εὐθὺς ἀΐξας καὶ λαβόμενος ἐντόνως αὐτοῦ περί 

τὸ τῶν διατάξεων, ἃς ἔλυσεν, ἐκράτει καὶ πλέον εἶχεν 

ἐν τῇ βουλῇ συναγωνιξομένου Κάτωνος. Ἐχπέπτων δὲ 
καὶ περιωϑούμενος ὁ Πομπήϊος ἠναγκάξετο δημαρχοῦσι 

80 προσφεύγειν καὶ προσαρτᾶσϑαι μειρακέοις" ὧν ὁ βδε- 

λυρώτατος καὶ ϑρασύτατος Κλώδιος ἀναλαβὼν αὐτὸν 
ὑπέρριψε τῷ δήμῳ, καὶ παρ᾽ ἀξίαν κυλινδούμενον ἐν 
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ἀγορᾷ ἔχων καὶ περιφέρων ἐχρῆτο τῶν πρὸς χάριν 
ὄχλου καὶ κολακείαν γραφομένων καὶ λεγομένων βε-- 
βαιωτῇ, καὶ προσέτι μισϑὸν ἥτει, ὥσπερ οὐ καταισχύ-- 
νων, ἀλλὰ εὐεργετῶν, ὃν ὕστερον ἔλαβε παρὰ Πομ- 
antov, προέσϑαι Κικέρωνα, φέλον ὄντα καὶ πλεῖστα δὴ 5 
πεπολιτευμένον ὑπὲρ αὐτοῦ. Κινδυνεύοντι γὰρ αὐτῷ 
καὶ δεομένῳ βοηϑείας οὐδὲ εἰς ὄψιν προῆλθεν, ἀλλὰ 
τοῖς ἥκουσιν ἀποκλείσας τὴν αὔλειον ἑτέραις ϑύραις 
ᾧχετο ἀπιών. Κικέρων δὲ φυβηϑεὶς τὴν κρίσιν ὑπεξ-- 
ῆλϑε τῆς Ῥώμης. 10 

XLVII. Τότε δὲ Καῖσαρ ἐλϑὼν ἀπὸ στρατείας ἥψατο 
πολιτεύματος ὃ πλεέστην μὲν αὐτῷ χάριν ἐν τῷ παρόντι 
καὶ δύναμιν εἰσαῦϑις ἤνεγκε, μέγιστα δὲ Πομπήϊον 
ἔβλαψε καὶ τὴν πόλιν. Ὑπατείαν μὲν γὰρ μετήει roa 
anv’ ὁρῶν δὲ ὅτι Κράσσου πρὸς Πομπήϊον διαφερο-- 15 
μένου ϑατέρῳ προσθέμενος ἐχϑρῷ χρήσεται τῷ ἑτέρῳ, 
τρέπεται πρὸς διαλλαγὰς ἀμφοῖν, πρᾶγμα καλὸν μὲν 
ἄλλως καὶ πολιτικόν, αἰτέᾳ δὲ φαύλῃ καὶ μετὰ δεινό--: 
τητος ὑπ᾽ ἐκείνου συντεϑὲν ἐπιβούλως. Ἢ γὰρ ὥσπερ 
ἐν σκάφει τὰς ἀποκλέδεις ἐπανισοῦσα τῆς πόλεως ἰσχὺς 20 

644 εἰς ὃν συνελθοῦσα καὶ γενομένη ula τὴν πάντα πραγ- 
ματα καταστασιάσασαν καὶ καταβαλοῦσαν ἀνανταγώ- 
νίστον ῥοπὴν ἐποίησεν. Ὁ γοῦν Κάτων τοὺς λέγοντας 
ὑπὸ τῆς ὕστερον γενομένης πρὸς Καίσαρα Πομπηΐῳ 
διαφορᾶς ἀνατραπῆναι τὴν πόλιν ἁμαρτάνειν ἔλεγεν 25 
αἰτιωμένους τὸ τελευταῖον οὐ γὰρ τὴν στάσιν οὐδὲ τὴν 
ἔχϑραν, ἀλλὰ τὴν σύστασιν καὶ τὴν ὁμόνοιαν αὐτῶν τῇ 
πόλει κακὸν πρῶτον γενέσϑαι καὶ μέγιστον. Ἡιρέϑη 
μὲν γὰρ ὕπατος Καῖσαρ᾽ εὐθὺς δὲ ϑεραπεύων τὸν 
ἄπορον καὶ πένητα κατοικέας πόλεων καὶ νομὰς ἀγρῶν 80 
ἔγραφεν, ἐκβαένων τὸ τῆς ἀρχῆς ἀξίωμα καὶ τρόπον τινὰ 
δημαρχίαν τὴν ὑπατείαν καϑιστάς. Ἐναντιουμένου δὲ 
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τοῦ συνάρχοντος αὐτῷ Βύβλου, καὶ Κάτωνος ἐρρωμενε-- 
orate τῷ Βύβλῳ παρεσκευασμένου BonPety, προαγα-- 
γὼν ὁ Καῖσαρ ἐπὶ τοῦ βήματος Πομπήϊον ἐμφανῆ καὶ 
προσαγορεύσας ἠρώτησεν, εἰ τοὺς νόμους ἐπαινοέη" τοῦ 

503 συμφήσαντος ,, Οὐκοῦν ““ εἶστεν .. ἄν τις τοὺς νόμους 
βιάξηται, εἰς τὸν δῆμον ἀφίξῃ Bondar; ,, Πάνυ μὲν 
οὖν“ ἔφη ὁ Πομπήϊος » ἀφίξομαι πρὸς τοὺς ἀπειλοῦν-- 
τας τὰ ξίφη μετὰ ξέφους καὶ θυρεὸν κομέξων.“Κ Τούτου 
Πομπήϊος οὐδὲν οὔτε εἰπεῖν οὔτε ποιῆσαι μέχρι τῆς 

10ἡμέρας ἐκείνης φορτικώτερον ἔδοξεν, ὥστε καὶ τοὺς 
φίλους ἀπολογεῖσθαι φάσκοντας ἐκφυγεῖν αὐτὸν ἐπὶ 
καιροῦ τὸ ῥῆμα. Τοῖς μέντοι μετὰ ταῦτα πραττομένοις 
φανερὸς ἦν ἤδη παντάπασιν ἑαυτὸν τῷ Καίσαρι χρή- 
δσασϑαι παραδεδωκώς. Ἰουλέαν γὰρ τὴν Καίσαρος ϑυ- 

16 γατέρα Καιπέωνε καθωμολογημένην καὶ γαμεῖσθαι 
μέλλουσαν ὀλέγων ἡμερῶν, οὐδενὸς ἂν προσδοκήσαν-- 
τος ἔγημε Πομπήϊος, μεέλιγμα Καιπέωνι τῆς ὀργῆς τὴν 
ἑαυτοῦ θυγατέρα καταινέσας Φαύστῳ τῷ παιδὶ Σ)ύλλα 
πρότερον ἐγγεγυημένην. Αὐτὸς δὲ Καῖσαρ ἔγημε Καλ-- 

0 πουρνέαν τὴν Πείσωνος. 
- XLVIU. Ἐκ δὲ τούτου Πομπήϊος ἐμπλήσας στρα-- 

τιωτῶν τὴν πόλιν ἅπαντα τὰ πράγματα βίᾳ κατεῖχε. 
Βύβλῳ τὸ γὰρ εἰς ἀγορὰν τῷ ὑπάτῳ κατιόντι μετὰ Δευ-- 
κόλλου καὶ Κάτωνος ἄφνω προσπεσόντες κατέκλασαν 

46 τὰς ῥάβδους, αὐτοῦ δέ tig κοπρέων κόφινον ἐκ κεφαλῆς 
τοῦ Βύβλου κατεσκέδασε, δύο δὲ δήμαρχοι τῶν συμ- 
προπεμπόντων ἐτρώϑησαν. Οὕτω δὲ τῶν ἐνισταμένων 
τὴν ἀγορὰν ἐρημώσαντες ἐποκύρωσαν τὸν περὶ τῆς δια-- 

νομῆς τῶν χωρέων νόμον᾽ @ δελεασϑεὶς ὁ δῆμος εἰς 
80 πᾶσαν ἤδη τιϑασὸς αὐτοῖς ἐγεγόνει καὶ κατάντης πρᾶ-- 

kv, οὐδὲν πολυπραγμονῶν, ἀλλ᾽ ἐπιφέρων σιωπῇ τοῖς 
γραφομένοις τὴν ψῆφον. Ἐκυρώϑησαν οὖν Πομπηΐῳ 
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μὲν αἴ διατάξεις, ὑπὲρ ὧν Aevuoddos ἤριξε, Kaloage 
δὲ τὴν ἐντὸς ᾿άλπεων καὶ τὴν ἐκτὸς ἔχειν Γαλατίαν καὶ 
Ἰλλυριοὺς εἰς πενταετέαν καὶ τέσσαρα τάγματα τέλεια 
στρατιωτῶν, ὑπάτους δὲ εἰς τὸ μέλλον εἶναι Πείσωνα 
τὸν Καίσαρος πενϑερὸν καὶ Γαβένιον, ἄνδρα τῶν Πομ-- ὁ 
πηΐου κολάχων ὑπερφυέστατον. Πραττομένων δὲ tov- 
tov Βύβλος μὲν εἰς τὴν οἰκίαν κατακλεισάμενος ὀκτὼ 
μηνῶν οὐ προῆλθεν ὑπατεύων, ἀλλ ἐξέπεμπε διαγράμ-- 
uara βλασφημίας ἀμφοῖν ἔχοντα καὶ κατηγορέας, Κά- 
τῶν δὲ ὥσπερ ἐπίπνους καὶ φοιβόληπτος ἐν τῇ βουλῇ 10 
τὰ μέλλοντα τῇ πόλει καὶ τῷ Πομπηΐῳ προηγόρευε, 
“Δεύκολλος δὲ ἀπειπὼν ἡσυχίαν ἡγὲεν ὡς οὐκέτι πρὸς 
πολιτείαν ὡραῖος ὅτε δὴ καὶ Πομπήϊος ἔφη. γέροντι 
τὸ τρυφᾶν ἀωρότερον εἶναι τοῦ πολιτεύεσϑαι. Ταχὺ 
μέντοι καὶ αὐτὸς ἐμαλάσσετο τῷ τῆς κόρης ἔρωτι καὶ 15 
προσεῖχεν ἐκείνῃ τὰ πολλὰ καὶ συνδιημέρευεν ἐν ἀγροῖς 
καὶ κήποις, ἠμέλει δὲ τῶν κατ᾽ ἀγορὰν πραττομένων, 
ὥστε καὶ Κλώδιον αὐτοῦ καταφρονῆσαι δημαρχοῦντα 
τότε καὶ ϑρασυτάτων ἄψασϑαι πραγμάτων. Ἐπεὶ γὰρ 
ἐξέβαλε Κικέρωνα, καὶ Κάτωνα προφάσει στρατηγίας εἰς 20 
Κύπρον ἀπέπεμψε, Καίσαρος εἰς Γαλατίαν ἐξεληλακό-- 

δάδτος, αὐτῷ δὲ προσέχοντα τὸν δῆμον ἑώρα πάντα πράτ- 
τοντι καὶ πολιτευομένῳ πρὸς χάριν, εὐθὺς ἐπεχείρει 
τῶν Πομπηΐου διατάξεων ἐνίας ἀναιρεῖν, καὶ Τιγράνην 
τὸν αἰχμάλωτον ἀφαρπάδας εἶχε σὺν αὑτῷ, καὶ τοῖς φί- 36 
λοις δέκας ἐπῆγε, πεῖραν ἐν ἐκείνοις τῆς Πομπηΐου λαμ-- 
βάνων δυνάμεως. Τέλος δὲ, προελθόντος αὐτοῦ πρός 
τινα δίκην, ἔχων ὑφ᾽ αὑτῷ πλῆϑος ἀνθρώπων ἀσελ-- 
γείας καὶ ὀλιγωρίας μεστὸν αὐτὸς μὲν εἰς ἐπιφανῆ τό- 
πον καταστὰς ἐρωτήματα τοιαῦτα προύβαλλε᾽,, Τίς ἐστον 80 
αὐτοχράτωρ ἀκόλαστος; τίς ἀνὴρ ἄνδρα ξητεῖ; τές ἑνὶ 
δακτύλῳ κνᾶται τὴν κεφαλήν,“ of δέ, ὥσπερ χορὸς 
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sig ἀμοιβαῖα συγκεκροτημένος. ἐκείνου τὴν τήβεννον 
ἀνασείοντος ἐφ᾽ ἑκάστῳ μέγα βοῶντες ἀπεχρέναντο" 
») Πομπήϊος." 

XLIX. Ἠνία μὲν οὖν καὶ ταῦτα Πομπήϊον ἀήϑη 
Srov κακῶς ἀκούειν ὄντα καὶ μάχης τοιαύτης ἄπειρον᾽ 
ἤχϑετο δὲ μᾶλλον αἰσθανόμενος τὴν βουλὴν ἐπιχαίρου-- 
σαν αὐτῷ προπηλακιξομένῳ καὶ διδόντι δέκην τῆς Κι- 
κέρωνος προδοσίας. Ἐπεὶ δὲ καὶ πληγὰς ἐν ἀγορᾷ μέχρε 
τραυμάτων συνέβη γενέσθαι, καὶ Κλωδίου τις οἰχέτης 

10 παραδυόμενος ἐν ὄχλῳ διὰ τῶν περιεστώτων πρὸς τὸν 
Πομπήϊον ἠλέγχϑη ξίφος ἔχειν. ταῦτα ποιούμενος πρό-- 
φασιν, ἄλλως δὲ τοῦ Κλωδίου τὴν ἀσέλγειαν καὶ τὰς 
βλασφημίας δεδιώς, οὐκέτι προῆλθεν εἰς ἀγορὰν ὅσον 
ἐκεῖνος ἤρχε χρόνον, ἀλλ᾽ οἰκουρῶν διετέλει καὶ σκε-- 

16 πτόμενος μετὰ τῶν φίλων, ὅπως ἂν ἐξακέσαιτο τῆς βου-- 
λῆς καὶ τῶν ἀρίστων τὴν πρὸς αὐτὸν ὀργήν. Κουλλέωνε 
μὲν οὖν κελεύοντι τὴν Ἰουλίαν ἀφεῖναι καὶ μεταβαλέ-- 
ofa, πρὸς τὴν σύγκλητον ἀπὸ τῆς Καίσαρος φιλέας ov. 
προσέσχε, τοῖς δὲ Κικέρωνα καταγαγεῖν ἀξιοῦσιν, ἄνδρα 

30 χαὶ Κλωδίῳ πολεμιώτατον καὶ τῇ βουλῇ προσφιλέστα-- 
tov, ἐπείσϑη᾽ καὶ προαγαγὼν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ δεό-- 
μενον σὺν χειρὶ πολλῇ, τραυμάτων ἐν ἀγορᾷ γενομένων 
nal τινων ἀναιρεϑέντων. ἐκράτησε τοῦ Κλωδίου. Καὶ 
νόμῳ κατελθὼν ὁ Κικέρων τήν τε βουλὴν εὐθὺς τῷ 

25 Πομπηΐῳ διήλλαττε, καὶ τῷ σιτικῷ νόμῳ συνηγορῶν 
τρόπῳ τινὶ πάλιν γῆς καὶ θαλάττης, ὅσην ἐκέκτηντο 
Ῥωμαῖοι, κύριον ἐποίει Πομπήϊον. Ἐπ᾿ αὐτῷ γὰρ ἐγί- 
vovto λιμένες, ἐμπόρια, καρπῶν διαϑέσεις. ἑνὶ λόγῳ. 
τὰ τῶν πλεόντων πράγματα, τὰ τῶν γεωργούντων. 

80 Κλώδιος δὲ ἠτιᾶτο μὴ γεγράφϑαι τὸν νόμον διὰ τὴν 
σιτοδείαν, ἀλλ᾽ ὕπως ὁ νόμος γραφείη γεγονέναι τὴν 
σιτοδείαν, ὥσπερ ἐκ λιποϑυμίας αὐτοῦ μαραινομένην 
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τὴν δύναμιν ἀρχῇ νέᾳ πάλιν ἀναξωπυροῦντος καὶ ἀνα- 
λαμβάνοντος. Ἕτεροι δὲ τοῦ ὑπάτου Σπινϑῆρος ἀπο-- 
φαίνουσι τοῦτο σόφισμα κατακλείσαντος εἰς ἀρχὴν μεέ- 
ξονα Πομπήϊον, ὅπως αὐτὸς ἐκπεμῳϑῇ Πτολεμαέῳ τῷ 
βασιλεῖ βοηϑῶν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ Κανίδιος εἰσήνεγκε ὅ 
δημαρχῶν νόμον, ἄνευ στρατιᾶς Πομπήϊον ἔχοντα ῥα- 
βδούχους δύο διαλλάττειν ᾿4λεξανδρεῦσι τὸν βασιλέα. 
Καὶ Πομπήϊος μὲν ἐδόκει τῷ νόμῳ μὴ δυσχεραίνειν, ἡ 
δὲ σύγκλητος ἐξέβαλεν͵ εὐπρεπῶρ σκηψαμένη δεδιέναι 
περὶ τἀνδρός. Ἦν δὲ γράμμασιν ἐντυχεῖν διερριμμένοις 10 
κατ᾽ ἀγορὰν καὶ παρὰ τὸ βουλευτήριον, ὡς δὴ Πτολε-- 
μαίου δεομένου Πομπήϊον αὐτῷ στρατηγὸν ἀντὶ τοῦ 
Σπινϑῆρος δοθῆναι. Τιμαγένης δὲ καὶ ἄλλως τὸν Πτο- 
λεμαῖον οὐκ οὔσης ἀνάγχης ἀπελθεῖν φησι, καὶ κατα-- 
λιπεῖν Αἴγυπτον ὑπὸ Θεοφάνους πεισϑέντα πράττοντος 16 
Πομπηΐῳ χρηματισμοὺς καὶ } στρατηγίας καινῆς ὑπόϑε- 
σιν. ᾿4λλὰ τοῦτο μὲν οὐχ οὕτως ἡ Θεοφάνους μοχϑηρία 

πιϑανόν, ὡς ἄπιστον ἡ Πομπηΐου ποιεῖ φύσις,οὐκ ἔχου-- 
σα κακόηϑες οὐδ᾽ ἀνελεύϑερον οὕτω τὸ φιλότιμον. 

L. Ἐπισταϑεὶς δὲ τῇ περὶ τὸ σιτικὸν οἰκονομίᾳ καὶ 20 
πραγματείᾳ πολλαχοῦ μὲν ἀπέστειλε πρεσβευτὰς καὶ 
φίλους, αὐτὸς δὲ πλεύσας εἰς Σικελίαν καὶ Σαρδόνα 

646 καὶ “ιβύην ἤϑροιξε σῖτον. ἀνάγεσθαι δὲ μέλλων πνευ- 
ματος μεγάλου κατὰ ϑάλατταν ὄντος καὶ τῶν κυβερνη- 
τῶν ὀχνούντων, πρῶτος ἐμβὰς καὶ κελεύσας τὴν ἄγκυ- 26 
ραν αἴρειν ἀνεβόησε" ..Πλεῖν ἀνάγκη, ξῆν οὐκ ἀνάγκη.“ 
Τοιαύτῃ δὲ τόλμῃ καὶ προθυμίᾳ χρώμενος μετὰ τύχης 
ἀγαϑῆς ἐνέπλησε σίτου τὰ ἐμπόρια καὶ πλοίων τὴν ϑά- 
λασδσαν, ὥστε καὶ τοῖς ἐκτὸς ἀνθρώποις ἐπαρκέσαι τὴν 
περιουσίαν ἐκεένης τῆς παρασκευῆς͵ καὶ γενέσϑαι καϑά- 80 
περ ἐκ πηγῆς ἄφϑονον ἀπορροὴν εἰς πάντας. 

LI. Ἐν τούτῳ δὲ τῷ χρόνῳ μέγαν ἦραν of Κελτικοὶ 
16 PLUT. viT. UII. 
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πόλεμοι Katoaga’ καὶ δοκῶν πορρωτάτω τῆς Ῥώμης 
ἀπεῖναι καὶ συνηρτῆσϑαι Βέλγαις καὶ Σουήβοις καὶ 
Βρεττανοῖς ἐλάνθανεν ὑπὸ δεινότητος ἐν μέσῳ τῷ δήμῳ 
καὶ τοῖς κυριωτάτοις πράγμασι καταπολιτευόμενος τὸν 

6 Πομπήϊον. Αὐτὸς μὲν γὰρ ὡς σῶμα τὴν στρατιωτικὴν 
δύναμιν περικείμενος οὐκ ἐπὶ τοὺς βαρβάρους. ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἐν ϑήραις καὶ κυνηγεσίοις τοῖς πρὸς ἐκείνους 

ἀγῶσι γυμνάξων διεπόνει καὶ κατεσκεύαξεν ἄμαχον καὶ 
φοβεράν, χρυσὸν δὲ καὶ ἄργυρον καὶ τάλλα λάφυρα καὶ 

10rov ἄλλον πλοῦτον τὸν ἐκ πολέμων τοσούτων περιγι- 
νόμενον εἰς τὴν Ῥώμην ἀποστέλλων καὶ διαπειρῶν ταῖς 
δωροδοκίαις καὶ συγχορηγῶν ἀγορανόμοις καὶ στρατη-- 
γοῖς καὶ ὑπάτοις καὶ γυναιξὶν αὐτῶν φκειοῦτο πολ- 
λούς" ὥστε ὑπερβαλόντος αὐτοῦ τὰς Adserg καὶ δια- 

15 χειμάξοντος ἐν Aovun, τῶν μὲν ἄλλων ἀνδρῶν καὶ 
γυναικῶν ἁμιλλωμένων καὶ φερομένων πολὺ πλῆϑος 
γενέσϑαι, συγκλητικοὺς δὲ διακοσίους. ἐν οἷς καὶ [Πομ-- 
πήϊος ἦν καὶ Κράσσος, ἀνθυπάτων δὲ καὶ στρατηγῶν 
ἑκατὸν εἴκοσι ῥάβδους ἐπὶ ταῖς Καίσαρος ϑύραις ὀφϑῆ-- 

20 vat. Τοὺς μὲν οὖν ἄλλους ἅπαντας ἐμπλήσας ἐλπέδων 

καὶ χρημάτων ἀπέστελλε, Κράσσῳ δὲ καὶ Πομπηΐῳ πρὸς 
αὐτὸν ἐγένοντο συνθῆκαι, μετιέναι μὲν ὑπατείας ἐκεί- 
νους καὶ Καίσαρα συλλαμβάνειν αὐτοῖς, πέμποντα τῶν 
στρατιωτῶν συχνοὺς ἐπὶ τὴν ψῆφον, ἐπὰν δὲ αἱρεθῶσι 

δδτάχιστα, πράττειν μὲν ἑαυτοῖς ἐπαρχιῶν καὶ στρατοπέ-- 
dav ἡγεμονίας, Καίσαρι δὲ τὰς οὔσας βεβαιοῦν εἰς 
ἄλλην πενταετέαν. Ἐπὶ τούτοις ἐξενεχϑεῖσιν εἰς τοὺς 

πολλοὺς χαλεπῶς ἔφερον οἱ πρῶώτοι᾽ καὶ Μαρκελλῖνος 
ἐν τῷ δήμῳ καταστὰς ἀμφοῖν ἐναντίον ἠρώτησεν, εἰ 

80 μετέασιν ὑπατείαν. Καὶ τῶν πολλῶν ἀποκρίνασϑαι 
κελευόντων, πρῶτος Πομπήϊος εἶπεν, ὡς τάχα μὲν ἂν 
μετέλϑοι, τάχα δὲ οὐκ ἂν μετέλϑοι᾽ Κράσσος δὲ πολι 
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τικώτερον᾽ οὕτω γὰρ ἔφη πράξειν, ὁποτέρως av οἴηται 
τῷ κοινῷ συνοίσειν. ᾿ἘἘπιφυομένου δὲ Πομπηΐῳ Μαρ- 
κελλένου καὶ σφοδρῶς λέγειν δοκοῦντος, ὁ Πομπήϊος 
ἔφη πάντων ἀδικώτατον εἶναι τὸν Μαρκελλῖνον, ὃς 
χάριν οὐκ ἔχει λόγιος μὲν ἐξ ἀφώνου δι᾽ αὐτόν, ἐμετι- ὅ 
nog δὲ ἐκ πεινατικοῦ γενόμενος. 

LI. Οὐ μὴν ἀλλὰ τῶν ἄλλων ἀποστάντων τοῦ παρ-- 
ἀγγέλλειν ὑπατείαν, Μεύκιον Ζομέτιον Κάτων ἔπεισε 
καὶ παρεθάρρυνε μὴ ἀπειπεῖν" οὐ γὰρ ὑπὲρ ἀρχῆς, ἀλλ 
ὑπὲρ ἐλευϑερίέας εἶναι τὸν ἀγῶνα πρὸς τοὺς τυράννους. 10 
Οἱ δὲ περὶ τὸν Πομπήϊον φοβηϑέντες τὸν τόνον τοῦ 
Κάτωνος, μὴ τὴν βουλὴν ἔχων ἅπασαν ἀποσπάσῃ καὶ 
μεταβάλῃ τοῦ δήμου τὸ ὑγιαῖνον, οὐκ εἴασαν εἰς ἀγο-- 
ρὰν κατελθεῖν τὸν Δομέτιον, ἀλλ᾽ ἐπιπέμψαντες ἐνό- 
πλους ἄνδρας ἀπέκτειναν μὲν τὸν προηγούμενον λυχνο-- 16 
φόρον, ἐτρέψαντο δὲ τοὺς ἄλλους" ἔσχατος δὲ Κάτων 

ἀνεχώρησε, τρωϑεὶς τὸν δεξιὸν πῆχυν ἀμυνόμενος πρὸ 
τοῦ Aowertov. Τοιαύτῃ δὲ ὁδῷ παρελθόντες ἐπὶ τὴν 
ἀρχὴν οὐδὲ τάλλα κοσμιώτερον ἔπραττον. ᾿4λλὰ πρῶτον 
μὲν τὸν Κάτωνα τοῦ δήμου στρατηγὸν αἰρουμένου καὶ 20 
τὴν ψῆφον ἐπιφέροντος, Πομπήϊος ἔλυσε τὴν ἐκκλησίαν 

οἰωνοὺς αἰτιώμενος, ἀντὶ δὲ Κάτωνος Βατίνιον ἀνη- 
γόρευσαν ἀργυρέῳ τὰς φυλὰς διαφϑεέραντες. Ἔπειτα 

647 νόμους διὰ Τρεβωνέου δημαρχοῦντος εἰσέφερον, Καί- 
Cag. μέν, ὥσπερ ὡμολόγητο, δευτέραν ἐπιμετροῦντας 25 
πενταδτέαν, Κράσσῳ δὲ Συρίαν καὶ τὴν ἐπὶ Πάρϑους 
στρατείαν διδόντας, αὐτῷ δὲ Πομπηΐῳ Διβύην ἅπασαν 
καὶ Ἰβηρίαν ἑκατέραν καὶ τέσσαρα τάγματα στρατιωτῶν, 
ὧν ἐπέχρησε δύο Καίσαρι δεηϑέντι πρὸς τὸν ἐν Γαλα- 
tla πόλεμον. "Adda Κράσσος μὲν ἐξῆλϑεν εἰς τὴν ἐπαρ-- 36 
χίαν ἀπαλλαγεὶς τῆς ὑπατείας, Πομπήϊος δὲ τὸ ϑέατρον 
ἀναδείξας ἀγῶνας ἦγε γυμνικοὺς καὶ μουσικοὺς ἐπὶ τῇ 

16 * 
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καϑιερώσει καὶ ϑηρῶν ἁμέλλας, ἐν οἷς πεντακόσιοι λέ- 
οντες ἀνῃρέϑησαν, ἐπὶ πᾶσι δὲ τὴν ἐλεφαντομαχέαν, 
ἐκπληκτικώτατον ϑέαμα, παρέσχεν. 

11. Ἐπὶ τούτοις δὲ ϑαυμαστωϑεὶς καὶ ἀγαπηϑ εὶς 
οαὖϑις οὐκ ἐλάττονα φϑόνον ἔσχεν. ὅτι πρεσβευταῖς 
φίλοις παραδοὺς τὰ στρατεύματα καὶ τὰς ἐπαρχίας αὖ-- 
τὸς ἐν τοῖς περὶ τὴν Ἰταλέαν ἡβητηρίοις μετιὼν ἄλλοτε 
ἀλλαχόσε μετὰ τῆς γυναικὸς διῆγεν. εἴτε ἐρῶν αὐτῆς, 
εἴτε ἐρῶσαν οὐχ ὑπομένων ἀπολιπεῖν" καὶ γὰρ καὶ 

10 τοῦτο λέγεται. Καὶ περιβόητον ἦν τῆς κόρης τὸ φίλαν-- 
δρον οὐ καϑ' ὥραν xoPoveng τὸν Πομπήϊον, ἀλλ᾽ αἴτιον 
ἔοικεν ἥ τὸ σωφροσύνη τοῦ ἀνδρὸς εἶναι μόνην γινώ-- 
OXOVTOS τὴν γεγαμημένην͵ | TE σεμνότης οὐκ ἄκρατον, 
ἀλλ᾽ εὔχαριν ἔχουσα τὴν ὁμιλίαν καὶ μάλιστα γυναικῶν 

15 ἀγωγόν, εἰ δεῖ μηδὲ Φλώραν ἁλῶναι τὴν ἑταίραν ψευ-- 
δομαρτυριῶν. Ἐν δ᾽ οὖν ἀγορανομικοῖς ἀρχαιρεσέίοις 
εἰς χεῖράς τινων ἐλϑόντων καὶ φονευϑέντων περὶ αὖ-- 
τὸν οὐκ ὀλίγων ἀναπλησϑεὶς αἵματος ἤλλαξε τὰ ἱμάτια. 
Πολλοῦ δὲ ϑορύβου καὶ δρόμου πρὸς τὴν οἰκέαν γε- 

40 νομένον τῶν κομιξόντων τὰ ἱμάτια ϑεραπόντων, ἔτυχε 
μὲν ἡ κόρη κύουσα, ϑεασαμένη δὲ καϑημαγμένην τὴν 
τήβεννον ἐξέλιπε καὶ μόλις ἀνήνεγκεν, ἐκ δὲ τῆς ταρα-- 
ans ἐκείνης καὶ τοῦ πάϑους ἀπήμβλωσεν. Ὅϑεν οὐδὲ 
of μάλιστα μεμφόμενοι τὴν πρὸς Καίσαρα Πομπηΐου 

25 φιλίαν ἠτιῶντο τὸν ἔρωτα τῆς γυναικός. Αὔὖϑις μέντοι 

κυήσασα καὶ τεκοῦσα ϑῆλυ παιδίον ἐκ τῶν ὠδίνων 
ἐτελεύτησε, καὶ τὸ παιδίον οὐ πολλὰς ἡμέρας ἐπέξησε. 
Παρεσκευασμένου δὲ τοῦ Πομπηΐου τὸ σῶμα θάπτειν 
ἐν ᾿Δλβανῷ, βιασάμενος 6 δῆμος εἰς τὸ "ἄρειον πεδίον 

80 κατήνεγκεν, οἴκτῳ τῆς κόρης μᾶλλον ἢ Πομπηΐῳ καὶ 
Καέσαρι χαριζόμενος. Αὐτῶν δὲ ἐκείνων μεῖξον ἐδόκει 
μέρος ἀπόντι Καίσαρι νέμειν 6 δῆμος ἢ Πομπηΐῳ παρ- 
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οντι τῆς τιμῆς. Εὐθὺς γὰρ ἐκύμαινεν ἡ πόλις καὶ 
πάντα τὰ πράγματα σάλον εἶχε καὶ λόγους διαστατικούς, 
ὡς ἡ πρόέξερον παρακαλύπτουσα μᾶλλον ἢ κατείργουσα 
τῶν ἀνδρῶν τὴν φιλαρχίαν οἰκειότης ἀνήρηταϊ, Mer’ 
οὐ πολὺ δὲ καὶ Κράσσος ἐν Πάρϑοις ἀπολωλὼς ἠγγέλ-- ὅ 
λετο" καὶ τοῦτο κώλυμα ὃν μέγα τοῦ συμπεσεῖν τὸν 
ἐμφύλιον πόλεμον ἐκποδὼν ἐγεγόνει" δεδιότες γὰρ 
ἐκεῖνον ἀμφότεροι τοῖς πρὸς ἀλλήλους ἁμῶς γέ πως ἐνέ- 
μένον δικαίοις. Ἐπεὶ δὲ ἀνεῖλεν ἡ τύχη τὸν ἔφεδρον 
τοῦ ἀγῶνος, εὐθὺς ἦν εἰπεῖν τὸ κωμικόν, ὡς ἄτερος πρὸς 10 
τὸν ἕτερον 

ὑπαλείφεται τὼ χεῖρέ & ὑποκονίεται. 
Οὕτως ἡ τύχη μικρόν ἐστι πρὸς τὴν φύσιν. Οὐ γὰρ 
ἀποπέμπλησιν αὐτῆς τὴν ἐπυιϑυμέίαν., ὅπου τοσοῦτον 
βάϑος ἡγεμονίας καὶ μέγεϑος εὐρυχωρίας δυοῖν ἀν-- 15 
δροῖν οὐκ ἐπέσχεν, ἀλλ᾽ ἀκούοντες καὶ ἀναγινώσκοντες, 
ὅτι τριχϑὰ δὲ πάντα δέδασται τοῖς ϑεοῖς, ἔκα- 
ὅτος δ᾽ «ἔμμορε τιμῆς, ἑαυτοῖς οὐκ ἐνόμιξον ἀρκεῖν 
δυσὶν οὖσι τὴν Ῥωμαίων ἀρχήν. 

LIV. Καίτοι Πομπήϊος εἶπέ ποτε δημηγορῶν, ὅτι 3 Ὁ 
πᾶσαν ἀρχὴν λάβοι πρότερον ἢ προσεδόκησε καὶ κατά- 

648 ϑοιτο ϑᾶττον ἢ προσεδοκήϑη. Καὶ νὴ dla μαρτυρούσας 
εἶχεν ἀεὶ τὰς διαλύσεις τῶν στρατοπέδων. Τότε δὲ τὸν 
Καίσαρα δοκῶν οὐ προήσεσϑαι τὴν δύναμιν ἐξήτει ταῖς 
πολιτικαῖς ἀρχαῖς ὀχυρὸς εἶναι πρὸς αὐτόν, ἄλλο 0325 
οὐδὲν ἐνεωτέριξεν οὐδὲ ἐβούλετο δοκεῖν ἀπιστεῖν, ἀλλ᾽ 
ὑπερορᾶν μᾶλλον καὶ καταφρονεῖν. Ἐπεὶ δὲ τὰς ἀρχὰς 
οὐ κατὰ γνώμην ἑώρα βραβευομένας, δεκαξομένων τῶν ἡ 
πολιτῶν, ἀναρχίαν ἐν τῇ πόλει περιεῖδε γενομένην καὶ 
λόγος εὐϑὺς ἐχώρει πολὺς ὑπὲρ δικτάτορος, ὃν πρῶτος 80 
εἰς μέσον ἐξενεγκεῖν ἐτόλμησε Aovxlddiog ὁ δημαρχος, 
τῷ δήμῳ παραινῶν ἐλέσϑαι δικτάτορα Πομπήϊον. Ἐπι- 
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λαβομένου δὲ Κάτωνος οὗτος μὲν ἐκινδύνευσε τὴν δη- 
μαρχέαν ἀποβαλεῖν, ὑπὲρ 83 Πομπηΐου πολλοὶ τῶν φέ- 
λων ἀπελογοῦντο παριόντες ὡς οὐ δεομένου τῆς ἀρχῆς 
ἐκείνης Φύδὲ βουλομένου. Κάτωνος δὲ Πομπήϊον ἐπαι-- 

5 νέσαντος καὶ προτρεψαμένου τῆς εὐκοσμίας ἐπιμεληϑή- 
vor, τότε μὲν αἰδεσϑεὶς ἐπεμελήϑη, καὶ κατεστάϑησαν 
ὕπατοι Ζομέτιος καὶ Μεσσάλας, ὕστερον δὲ πάλιν ἀναρ-- 
χέας γινομένης καὶ πλειόνων ἤδη τὸν περὶ τοῦ δικτά-- 
τορος λόγον ἐγειρόντων ἱταμώτερον͵ φοβηϑέντες of περὶ 

10 Κάτωνα μὴ βιασϑῶσιν, ἔγνωσαν ἀρχήν τινα τῷ Πομ-- 
πηΐῳ προέμενοι νόμιμον ἀποτρέψαι τῆς ἀκράτου καὶ 
τυραννικῆς ἐκείνης. Καὶ Βύβλος ἐχϑρὸς ὧν Πομπηΐῳ 
πρῶτος ἀπεφήνατο γνώμην ἐν συγκλήτῳ Πομπήϊον μό- ὁ 
νον ἐλέσϑαι ὕπατον᾽ ἢ γὰρ ἀπαλλαγήσεσϑαι τῆς παρ-- 

lsovens τὴν πόλιν ἀκοσμίας, ἢ δουλεύσειν τῷ κρατίστῳ. 
Φανέντος δὲ παραδόξου τοῦ λόγου διὰ τὸν εἰπόντα, Κά-- 
τῶν ἀναστὰς καὶ παρασχὼν δόκησιν, ag ἀντιλέξοι, γε-- 
νομένης σιωπῆς εἶπε τὴν προχειμένην γνώμην αὐτὸς 
μὲν οὐκ ἂν εἰσενεγκεῖν, εἰσενηνεγμένῃ δὲ ὑφ᾽ ἑτέρου 

20 πείθεσθαι κελεύειν, πᾶσαν μὲν ἀρχὴν μᾶλλον αἱρού- 
μενος ἀναρχίας, Πομπηΐου δὲ μηδένα βέλτιον ἄρξειν ἐν 
ταραχαῖς τηλικαύταις νομίξων. Ζεξαμένης δὲ τῆς βουλῆς 

καὶ ψηφισαμένης, ὅπως ὕπατος αἱρεϑεὶς ὁ Πομπήϊος 
ἄρχοι μόνος. εἰ δὲ αὐτὸς συνάρχοντος δεηϑείη, μὴ ϑᾶτ-- 

25 τον δυοῖν μηνοῖν δοκιμάσας ἕλοιτο, κατασταϑεὶς οὕτως 
καὶ ἀποδειχϑεὶς διὰ Σουλπικέου μεσοβασιλέως ὕπατος 
ἠσπάξετο φιλοφρόνως τὸν Κάτωνα, πολλὴν ὁμολογῶν 
χάριν ἔχειν καὶ παρακαλῶν γίνεσθαι σύμβουλον ἐδέᾳ 
τῆς ἀρχῆς. Κάτων δὲ χάριν μὲν ἔχειν αὐτῷ τὸν Πομ-- 

80 πήϊον οὐχ ἠξίον᾽ δι’ ἐκεῖνον γὰρ ὧν εἶπεν οὐδὲν εἰπεῖν, 
διὰ δὲ τὴν πόλιν᾽ ἔσεσϑαι δὲ σύμβουλος ἰδίᾳ παρακα-- 
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λούμενορ, ἐὰν δὲ μὴ παρακαλῆται, δημοσίᾳ φράσειν τὸ 
φαινόμενον. Τοιοῦτος μὲν οὖν Κάτων ἐν πᾶσι. 

LV. Πομπήϊος δὲ παρελθὼν εἰς τὴν πόλιν ἔγημε 
Κορνηλίαν ϑυγατέρα Μετέλλου Σκηπίωνος, οὐ παρ- 
ϑένον, ἀλλὰ χήραν ἀπολελειμμένην νεωστὶ Ποπλίου 5 
τοῦ Κράσσου παιδός, ᾧ συνῴκησεν ἐκ παρϑενίας, ἐν 

Πάρϑοις τεϑνηκότος. Ἐνῆν δὲ τῇ κόρῃ πολλὰ φίλτρα 
δίχα τῶν ἀφ᾽ ὥρας. Καὶ γὰρ περὶ γράμματα καλῶς 
ἤσκητο καὶ περὶ λύραν καὶ γεωμετρίαν, καὶ λόγων φιλο-- 
σόφων εἴϑιστο χρησίμως ἀκούειν. Καὶ προσῆν τούτοις 10 
ἦθος ἀηδίας καὶ περιεργέας καθαρόν. ἃ δὴ νέαις προσ- 
τρίβεται γυναιξὶ τὰ τοιαῦτα μαϑήματα᾽ πατὴρ δὲ καὶ 
γένους ἕνεκα καὶ δόξης ἄμεμπτος. ᾿4λλ᾽ ὅμως τοῦ γά- 
μου τοῖς μὲν οὐκ ἥρεσκε τὸ μὴ xa? ἡλικίαν υἱῷ γὰρ 
αὐτοῦ συνοικεῖν ὥραν εἶχεν 7 Koguy ta μᾶλλον of δὲ 16 

κομψότεροι τὸ τῆς πόλεως ἡγοῦντο παρεωρακέναι τὸν 
Πομπήϊον ἐν τύχαις οὔσης, ὧν ἐκεῖνον ἑατρὸν ἤφηται 
καὶ μόνῳ παραδέδωκεν αὑτήν᾽ ὁ δὲ στεφανοῦται καὶ 
ϑύει γάμους αὐτὴν τὴν ὑπατείαν ὀφείλων ἡγεῖσϑαι 

649 συμφορὰν οὐκ ἂν οὕτω παρανόμως δοϑεῖσαν εὐτυχού--30 
ons τῆς πατρίδος. Ἐπεὶ δὲ ταῖς δίκαις τῶν δωροδοκιῶν 
καὶ δεκασμῶν ἐπιστὰς καὶ νόμους γράψας, καϑ' οὖς αἵ 
κρίσεις ἐγένοντο, τὰ μὲν ἄλλα σεμνῶς ἐβράβευε καὶ 
καϑαρῶς, ἀσφάλειαν ἅμα καὶ κόσμον καὶ ἡσυχίαν αὐ- =~ 
τοῦ προσκαϑημένου wed ὅπλων τοῖς δικαστηρίοις παρ-- 25 
ἔχων, Σκηπίωνος δὲ τοῦ πενθεροῦ κρινομένου, μετα- 
πεμψάμενος οἴκαδε τοὺς ἑξήκοντα καὶ τριακοσίους δι- 
καστὰς ἐνέτυχε βοηϑεῖν, ὁ δὲ κατήγορος ἀπέστη τῆς 
δίκης ἰδὼν τὸν Σκηπέωνα προπεμπόμενον ἐξ ἀγορᾶς 
ὑπὸ τῶν δικαστῶν, πάλιν οὖν ἥκουε κακῶς, ἔτι δὲϑ0 
μάλλον, ὅτι λύσας νόμῳ τοὺς γινομένους περὶ τῶν 

κρινομένων ἐπαίνους αὐτὸς εἰσῆλϑε Πλάγκον ἐπαινε-- 
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σόμενος. Καὶ Κάτων (ἔτυχε γὰρ κρίνων) ἐπισχόμενος 
τὰ ὦτα ταῖς χερσὶν οὐκ ἔφη καλῶς ἔχειν αὐτῷ παρὰ τὸν 
νόμον ἀκούειν τῶν ἐπαίνων. Ὅϑεν ὁ μὲν Κάτων ἀπε- 
βλήϑη πρὸ τοῦ φέρειν τὴν ψῆφον, ἑάλω δὲ ταῖς ἄλλαις 

6 ὁ Πλάγκος σὺν αἰσχύνῃ τοῦ Πομπηΐου. Καὶ γὰρ ὀλίγαις 
ὕστερον ἡμέραις Ὑψαῖος. ἀνὴρ ὑπατικός, δίκην φεύ-- 
γῶν καὶ παραφυλάξας τὸν Πομπήϊον ἐπὶ δεῖπνον ant- 
ὄντα λελουμένον, ἱκέτευε τῶν γονάτων λαβόμενος. Ὁ 
δὲ παρῆλϑεν ὑπεροπτικῶς εἰπὼν διαφϑεέρειν τὸ δεῖ- 

10xvov αὐτόν, ἄλλο δὲ μηδὲν περαίνειν. Οὕτως οὖν 
ἄνισος εἶναι δοκῶν αἰτέας εἶχε. Ta δ᾽ ἄλλα καλῶς 
ἅπαντα κατέστησεν εἰς τάξιν, καὶ προσείλετο συνάρ-- 
χοντα τὸν πενϑερὸν εἰς τοὺς ὑπολοέπους πέντε μῆνας. 
᾿ἘἘψηφίσϑη δὲ αὐτῷ τὰς ἐπαρχίας ἔχειν εἰς ἄλλην τε- 

16 τραετέαν, καὶ χίλια τάλαντα λαμβάνειν xad ἕκαστον 
ἐνιαυτόν, ἀφ᾽ ὧν ϑρέψει καὶ διοικήσει τὸ στρατιω-- 
τικόν. 

LVI. Οἱ δὲ Καίσαρος φίλοι ταύτην ἀρχὴν λαβόντερ 
ἠξίουν τινὰ γενέσϑαι καὶ Καίσαρος λόγον͵ ἀγωνιξομέ- 

vou τοσούτους ἀγῶνας ὑπὲρ τῆς ἡγεμονέας᾽ ἢ γὰρ ὑπα-- 
τείας ἄξιον εἶναι τυχεῖν ἑτέρας, ἢ προσλαβεῖν τῇ στρα- 
τείᾳ χρόνον, ἐν ᾧ τῶν πεπονημένων οὐκ ἄλλος ἐπελϑὼν 
ἀφαιρήσεται τὴν δόξαν, ἀλλ᾽ αὐτὸς ἄρξει καὶ τιμήσεται 
καϑ' ἡσυχίαν 6 κατεργασάμενος. Οὔσης δὲ περὶ τούτων 

25 ἁμίλλης, ὡς δὴ παραιτούμενος ὑπὲρ τοῦ Καίσαρος ἐπ᾽ 
εὐνοίᾳ τὸν φϑόνον ὁ Πομπήϊος ἔφη γράμματα Καίσαρος 
ἔχειν βουλομένου λαβεῖν διάδοχον καὶ παύσασϑαι τῆς 
στρατείας" ὑπατείας μέντοι καὶ μὴ παρόντι καλῶς ἔχειν 
αἴτησιν αὐτῷ. δοϑῆναι. Πρὸς ταῦτα ἐνισταμένων τῶν 

3080) Κάτωνα καὶ κελευόντων ἰδιώτην γενόμενον καὶ 
τὰ ὅπλα καταϑέμενον εὑρίσκεσϑαέ τι παρὰ τῶν πολιτῶν 
ayadov, οὐκ ἐξερίσας, ἀλλ᾽ οἷον ἡττηϑεὶς ὁ Πομπήϊος 
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ὕποπτος ἦν μᾶλλον ὧν ἐφρόνει περὶ Καίσαρος. Ἔπεμψε 
δὲ καὶ τὰς δυνάμεις ἀπαιτῶν, ἃς ἔχρησεν αὐτῷ, τὰ Παρ-- 
ϑικὰ ποιούμενος πρόφασιν. Ὁ δέ, καίπερ εἰδὼς ἐφ᾽ 
οἷς ἀπῃτεῖτο τοὺς στρατιώτας, ἀπέπεμψε καλῶς δωρη- 
σάμενος. ΟῚ δ 

LVII. Ἐκ τούτου δὲ Πομπήϊος ἐν Νεαπόλει voon— 
σας ἐπισφαλῶς ἀνέρρωσε. Πραξαγόρου δὲ πείσαντος 
τοὺς Νεαπολέίτας ἔθυσαν ὑπὲρ αὐτοῦ σωτήρια. Μιμου-- 
μένων δὲ τούτους τῶν προσοίκων καὶ τοῦ πράγματος 
οὕτω περιϊόντος τὴν Ἰταλίαν πᾶσαν, καὶ μικρὰ καὶ με-- 10 
γάλη πόλις ἐφ᾽ ἡμέρας πολλὰς ἑώρταξε. Τοὺς δὲ ἀπαν-- 
τῶντας πανταχόϑεν οὐδεὶς ἐχώρει τόπος, ἀλλὰ ὁδοί τε 
κατεπίμπλαντο καὶ κῶμαι καὶ λιμένες εὐωχουμένων καὶ 
ϑυόντων. Πολλοὶ δὲ καὶ στεφανηφοροῦντες ὑπὸ λαμ-- 
πάδων ἐδέχοντο καὶ παρέπεμπον ἀνθοβολούμενον, ὥστε 15 
τὴν κομιδὴν αὐτοῦ καὶ πορείαν ϑέαμα κάλλιστον εἶναι 
καὶ λαμπρότατον. Οὐδενὸς μέντοι τοῦτο λέγεται τῶν 
ἀπεργαδαμένων τὸν πόλεμον αἰτέων ἔλαττον γενέσθαι. 
Φρόνημα γὰρ εἰσῆλθεν ὑπεραῖρον ἅμα τῷ μεγέϑει τῆς 

650 χαρᾶς τοὺς ἀπὸ τῶν πραγμάτων λογισμούς" καὶ τὴν εἰς 30 
ἀσφαλὲς ἀεὶ τὰ εὐτυχήματα καὶ τὰς πράξεις αὐτοῦ ϑε-- 
μένην εὐλάβειαν προέμενος εἰς ἄκρατον ἐξέπεσε θράσος 
καὶ περιφρόνησιν τῆς Καίσαρος δυνάμεως, ὡς οὔτε 
ὅπλων ἐπὶ αὐτὸν οὔτε τινὸς ἐργώδους πραγματείας δεη-- 
σόμενος, ἀλλὰ πολὺ ῥᾷον καϑαιρήσων ἢ πρότερον NU- 25 
ξησε τὸν ἄνδρα. Πρὸς δὲ τούτοις “Anatog ἀφέκετο κο-- 
μίξων ἐκ Γαλατίας ἣν ἔχρησε Πομπήϊος Καίσαρι στρα-- 
trav’ καὶ πολλὰ μὲν ἐξεφλαύριξε τὰς ἐκεῖ πράξεις καὶ 
λόγους ἐξέφερε βλασφήμους περὶ Καίσαρος, αὐτὸν δὲ 
Πομπήϊον ἀπείρως ἔχειν ἔλεγε τῆς αὑτοῦ δυνάμεως καὶ 80 
δόξης ἑτέροις ὅπλοις πρὸς Καίσαρα φραγνύμενον, ὃν 
αὐτοῖς κατεργάσεται τοῖς ἐκείνου στρατεύμασιν. ὅταν 
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πρῶτον ὀφϑῇ᾽ τοσοῦτον καὶ μίσους πρὸς Καίσαρα καὶ 
πόϑου πρὸς Πομπήϊον ἐϊ ὑπάρχειν αὐτοῖς. Οὕτω δ᾽ οὖν 
ὁ Πομπήϊος ἐπήρϑη καὶ τοιαύτης καὶ τοσαύτης ὀλιγω- 
ρίας διὰ τὸ ϑαρρεῖν ἐγένετο μεστός, ὥστε καὶ τῶν δε-- 

6 διότων τὸν πόλεμον κατεγέλα καὶ τοὺς λέγοντας, ἂν 
ἐλαύνῃ Καῖσαρ ἐπὶ τὴν ndtv, οὐχ ὁρᾶν δυνάμεις. αἷς 
αὐτὸν ἀμυνοῦνται. μειδιῶν τῷ προσώπῳ καὶ διακεχυ-- 
μένος ἀμελεῖν ἐκέλευσεν “Ὅπου γὰρ ἄν" ἔφη ..τῆς Ἰτα-- 
λέας ἐγὼ κρούσω τῷ ποδὶ τὴν γῆν, ἀναδύσονται καὶ πε-- 

10 ξικαὶ καὶ ἱππικαὶ δυνάμεις."“ 

LVII. Ἤδη δὲ καὶ Καῖσαρ ἐπεφύετο τοῖς πράγμα-- 
σιν ἐρρωμενέστερον, αὐτὸς μὲν οὐκέτι μακρὰν τῆς Tra- 
Alas anatomy, εἰς δὲ τὴν πόλιν ἀεὶ τοὺς στρατιώτας 
ἀποστέλλων ἀρχαιρεσιάσοντας, χρήμασι δὲ πολλοὺς ὑπου-- 

Ἰδκουρῶν καὶ διαφϑείρων ἄρχοντας" ὧν καὶ Παῦλος nv 
ὁ ὕπατος ἐπὶ χιλίοις καὶ πεντακοσίοις ταλάντοις μετα-- 
βαλόμενος, καὶ Κουρίων ὁ δήμαρχος ἀμηχάνων πλήϑει 
δανείων ἐλευϑερωθεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ, καὶ Μάρκος ᾿Αντώ- 
viog διὰ φιλίαν Kovelavos ὧν ὠφελεῖτο μετέχων. Ἐλέ- 

20 χϑη μὲν οὖν, ὅτι τῶν ἀφιγμένων τις ἀπὸ Καίσαρος τα- 
ξιαρχῶν ἑστὼς παρὰ τὸ βουλευτήριον καὶ πυϑόμενος, 
ὡς οὐ δίδωσιν ἡ βουλὴ Καίσαρι χρόνον τῆς ἀρχῆς, εἶπεν 
ἐπικρούων τῇ χειρὶ τὸ ξίφος ,.,μ“Ἱλλὰ τοῦτο dwoe. Καὶ 
τὰ πραττόμενα καὶ νὰ παρασκευαξόμενα ταύτην εἶχε 

26 τὴν διάνοιαν. Al μέντοι Κουρίωνος ἀξιώσεις καὶ παρα-- 
κλήσεις ὑπὲρ Καίσαρος ἐφαίνοντο δημοτικώτεραι. Ζυεῖν 
γὰρ ἠξίου ϑάτερον, ἢ καὶ Πομπήϊον ἀπαιτεῖν ἢ μηδὲ 
Καίσαρος ἀφαιρεῖσϑαι τὸ στρατιωτικόν ἢ γὰρ ἰδιώτας 
γενομένους ἐπὶ τοῖς δικαίοις ἢ μένοντας ἀντιπάλους ἐφ᾽ 

80οἷς ἔχουσιν ἀτρεμήσειν᾽ ὁ δὲ τὸν ἕτερον ἀσϑενῆ ποιῶν 
ἣν φοβεῖται δύναμιν διπλασιάξει. Πρὸς ταῦτα ΜΜαρκέλ--: 
λου τοῦ ὑπάτου λῃστὴν ἀποκαλοῦντος τὸν Καίσαρα καὶ 
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ψηφέξεσθαι πολέμιον κελεύοντος, δἰ μὴ καταϑθήσεται 
τὰ ὅπλα, Κουρίων ὅμως ἴσχυσε μετὰ ᾿Αντωνίου καὶ 
Πείσωνος ἐξελέγξαι τὴν σύγκλητον. Ἐχέλευσε γὰρ ws- 
ταστῆναι τοὺς Καίσαρα μόνον τὰ ὅπλα καταϑέσϑαι κε-- 
λδύοντας, Πομπήϊον δὲ ἄρχειν᾽ καὶ μετέστησαν of πλεί-- 5 
ovg. Αὔὖϑις δὲ μεταστῆναι κελεύσαντος ὅσοις ἀμφοτέ- 
ρους ἀρέσκει τὰ ὅπλα καταϑέσϑαι καὶ μηδέτερον ἄρχειν, 
Πομπηΐῳ μὲν εἴκοσι καὶ δύο μόνον, Κουρίωνι δὲ πάν-- 
τες of λοιποὶ προσέϑεντο. Κἀκεῖνος μὲν ὡς νενικη- 
κὼς λαμπρὸς ὑπὸ χαρᾶς εἰς τὸν δῆμον ἐξήλατο, κρότῳ 10 
καὶ βολαῖς στεφάνων καὶ ἀνθῶν δεξιούμενον αὐτόν" ἐν 
δὲ τῇ βουλῇ Πομπήϊος οὐ παρῆν᾽ of γὰρ ἄρχοντες στρα- 
τοπέδων εἰς τὴν πόλιν οὐκ εἰσίασι. Μάρκελλος δὲ ἀνα- 
στὰς οὐκ ἔφη λόγων ἀκροάσεσϑαι καθήμενος, GAL ὁρῶν 
ὑπερφαινόμενα τῶν Adnsov ἤδη δέκα τάγματα βαδίζειν 16 
καὶ αὐτὸς ἐκπέμψειν τὸν ἀντιταξόμενον αὐτοῖς ὑπὲρ τῆς 
πατρίδος. | 

LIX. “Ex τούτου rag ἐσθῆτας ὡς ἐπὶ πένϑει μετε- 
_ βάλοντο. Μάρκελλος δὲ πρὸς Πομπήϊον δι᾽ ἀγορᾶς ἐβά-- 
διξε τῆς βουλῆς ἑπομένης καὶ καταστὰς ἐναντίος" ...Κε--30 

651 λεύω os εἶπον ,ὦ Πομπήϊε, βοηϑεῖν τῇ πατρέδι καὶ 
χρῆσϑαι ταῖς παρεσκευασμέναις δυνάμεσι καὶ καταλέ- 
yew ἑτέρας.““ Τὰ δ᾽ αὐτὰ ταῦτα καὶ Advrhog ἔλεγε τῶν 
ἀποδεδειγμένων εἰς τὸ μέλλον ὑπάτων ἄτερος. ᾿άρξα- 
μένου δὲ τοῦ Πομπηΐου καταλέγειν of μὲν οὐχ ὑπήκουον, 36 
ὀλίγοι δὲ γλίσχρως καὶ ἀπροϑύμως συνῇεσαν, of δὲ 
πλείους διαλύσεις ἐβόων. Καὶ γὰρ ἀνέγνω τινὰ Katoa- . 
ρος ἐπιστολὴν ᾿Αἀντώνιος ἐν τῷ δήμῳ βιασάμενος τὴν 
βουλήν, ἔχουσαν ἐπαγωγοὺς ὄχλου προχλήσεις. Ἠξίου 
γὰρ ἀμφοτέρους ἐκβάντας τῶν ἐπαρχιῶν καὶ τὰς στρα-- 30 
τιωτικὰς δυνάμεις ἀφέντας ἐπὶ τῷ δήμῳ γενέσϑαι καὶ 
τῶν πεπραγμένων εὐϑύνας ὑποσχεῖν. Ol δὲ περὶ Adv- 
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thoy ὑπατεύοντες ἤδη βουλὴν οὐ συνήἥγον᾽ ἄρτι δὲ ἐκ 
Κιλικέας ἀφιγμένος Κικέρων ἔπραττε διαλλαγάς, ὅπως 
Καῖσαρ ἐξελθὼν Γαλατίας καὶ τὴν ἄλλην στρατιὰν ἀφεὶς 
πᾶσαν ἐπὶ δυσὶ τάγμασι καὶ τῷ Ἰλλυρικῷ τὴν δευτέραν 

6 ὑπατείαν περιμένῃ. Πομπηΐου δὲ δυσχολαένοντος ἐπεί-- 
σϑησαν οἵ Καίσαρος φίλοι ϑάτερον ἀφεῖναι" Δέντλου 
δὲ ἀντικρούσαντος καὶ Κάτωνος αὖϑις ἁμαρτάνειν τὸν 
Πομπήϊον ἐξαπατώμενον βοῶντος οὐκ ἔσχον al διαλύ-- 
σεις πέρας. 

10 LX. Ἐν τούτῳ δὲ ἀπαγγέλλεται Καῖσαρ ᾿Δρίμινον, 
πόλιν μεγάλην τῆς Ἰταλίας, κατειληφὼς καὶ βαδίξων 
ἄντικρυς ἐπὶ τὴν Ῥώμην μετὰ πάσης τῆς δυνάμεως. 
Τοῦτο δὲ ἦν ψεῦδος. Ἐβάδιξε γὰρ οὐ πλείονας ἔχων ix- 
πέων τριακοσίων καὶ πεντακισχιλέων ὁπλιτῶν" τὴν δὲ 

Ι6 ἄλλην δύναμιν ἐπέκεινα τῶν "άλπεων οὖσαν οὐ περιέ- 
“sven, ἐμπεσεῖν ἄφνω τεταραγμένοις καὶ μὴ προσδοκῶσι 
βουλόμενος μᾶλλον ἣ χρόνον δοὺς ἐκ παρασκευῆς μάχε-- 
σϑαι. Καὶ γὰρ ἐπὶ τὸν ‘PovBixwva ποταμὸν ἐλϑών, ὃς 
ἀφώριξεν αὐτῷ τὴν δεδομένην ἐπαρχίαν, ἔστη σιωπῇ 

90 καὶ διεμέλλησεν͵ αὐτὸς ἄρα πρὸς ἑαυτὸν συλλογιζόμενος 
τὸ μέγεϑος τοῦ τολμήματος. Εἶτα, ὥσπερ οἱ πρὸς βά- 
Bos ἀφιέντες ἀχανὲς ἀπὸ κρημνοῦ τινος ἑαυτούς, μύσας ᾿ 
τῷ λογισμῷ καὶ παρακαλυψάμενος πρὸς τὸ δεινὸν καὶ 
τοσοῦτον μόνον Ἑλληνιστὶ πρὸς τοὺς παρόντας ἐκβοή-- 

25605, .»νερρέφϑω κύβος,“ διεβίβαξε τὸν στρατόν. Ὡς 
δὲ πρῶτον ἡ φήμη προσέπεσε καὶ κατέσχε τὴν Ῥώμην 
μετὰ ἐκπλήξεως ϑόρυβος καὶ φόβος οἷος οὕπω πρότε-- 
ρον, εὐθὺς μὲν ἡ βουλὴ φερομένη πρὸς τὸν Πομπήϊον 
συνέτρεχε καὶ παρῆσαν αἱ ἀρχαί, πυϑομένου δὲ τοῦ 

80 Τύλλου περὶ στρατιᾶς καὶ δυνάμεως καὶ τοῦ Πομπηΐου 

μετά τινος μελλήσεως ἀϑαρσῶς εἰπόντος, ὅτι τοὺς παρὰ 
Καίσαρος ἥκοντας ἑτοίμους ἔχει, νομέξει δὲ καὶ τοὺς 

εΗἃ.,. τις τ es ὄχον, 
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κατειλεγμένους πρότερον ἐν τάχει συνάξειν τρισμυρέους 
ὄντας, ὁ μὲν Τύλλος ἀναβοήσας, ,.Ἐξηπάτηκας ἡμᾶς, 
ὦ Πομπήϊε,“ συνεβούλευεν ὡς Καίσαρα πρέσβεις ἀπο- 
στέλλειν, Φαώνιος δέ τις, ἀνὴρ τάλλα μὲν οὐ πονηρός, 
αὐϑαδείᾳ δὲ καὶ ὕβρει πολλάκις τὴν Κάτωνος οἰόμενος 5 
ἀπομιμεῖσθαι παρρησίαν, ἐκέλευε τὸν Πομπήϊον τῷ 
ποδὶ τύπτειν τὴν γῆν ἃς ὑπισχνεῖτο δυνάμεις ἀνακα- 
λούμενον. Ὁ δὲ ταύτην μὲν ἥνεγκε τὴν ἀκαιρίαν πράως" 
τοῦ δὲ Κάτωνος ὑπομιμνήσκοντος ὧν ἐν ἀρχῇ περὶ Καί- 
δσαρος αὐτῷ προεῖπεν, ἀπεκρένατο μαντικώτερα μὲν εἶ-- 10 
ναι τὰ Κάτωνι λεχϑέντα, φιλικώτερα δὲ ὑπ᾽ αὐτοῦ πε-- 
πρᾶχϑαι. 

LXI. Κάτων δὲ συνεβούλευεν αἱρεῖσθαι στρατηγὸν 
αὐτοκράτορα Πομπήϊον, ἐπειπὼν ὅτι τῶν αὐτῶν ἐστι 
καὶ ποιεῖν τὰ μεγάλα κακὰ καὶ παύειν. Οὗτος μὲν οὖν 15 
εὐϑὺς ἐξῆλϑεν sig Σικελίαν (ἔλαχε γὰρ αὐτὴν τῶν ἐπαρ-- 
χιῶν) καὶ τῶν ἄλλων ἕκαστος [εἰς ἢ ἃς ἐκληρώϑη. Τῆς 
δ᾽ Ἰταλίας σχεδὸν ὅλης ἀνισταμένης ἀπορίαν εἶχε τὸ γι- 
νόμενον. Of μὲν γὰρ ἔξωϑεν φερόμενοι φυγῇ παντα- 
χόϑεν εἰς τὴν Ῥώμην ἐνέπιπτον. of δὲ τὴν Ῥώμην ol-X 

652 χοῦντες ἐξέπιπτον αὐτοὶ καὶ ἀπέλειπον τὴν πόλιν ἐν 
χειμῶνι καὶ ταράχῳ τοσούτῳ τὸ μὲν χρήσιμον ἀσϑενὲς 
ἔχουσαν. τὸ δὲ ἀπειϑὲς ἰσχυρὸν καὶ δυσμεταχείριστον 
τοῖς ἄρχουσιν. Ov γὰρ ἦν παῦσαι τὸν φόβον, οὐδὲ εἴασέ 
τις χρῆσϑαι τοῖς ἑαυτοῦ λογισμοῖς Πομπήϊον, ἀλλ᾽ ᾧ 29 
τις ἐνετύγχανε πάϑει, φοβηϑεὶς ἢ λυπηϑεὶς ἢ διαπορή- 
σας, τούτῳ φέρων ἐκεῖνον ἀνεπίμπλη᾽ καὶ τἀναντία 
τῆς αὐτῆς ἡμέρας ἐκράτει βουλεύματα, καὶ πυϑέσϑαι 
περὶ τῶν πολεμέων οὐδὲν ἦν ἀληϑὲς αὐτῷ διὰ τὸ πολ-- 
λοὺς ἀπαγγέλλειν, ὅ τι τύχοιεν, εἶτα ἀπιστοῦντι χαλε-- 80 
παέίνειν. Οὕτω δὴ ψηφισάμενος ταραχὴν ὁρᾶν καὶ κε- 
λεύσας ἅπαντας ἔπεσϑαι [αὐτῷ] τοὺς ἀπὸ βουλῆς, καὶ 



254 ITAOTTAPXOYr 

προειπὼν ὅτι Καίσαρος ἡγήσεται τὸν ἀπολειφϑέντα, 
περὶ δείλην ὀψίαν ἀπέλιπε τὴν πόλιν. Οἱ δὲ ὕπατοι 
μηδὲ ϑύσαντες ἃ νομίζεται πρὸ πολέμων ἔφυγον. Ἦν 
δὲ καὶ παρ᾽ αὐτὰ τὰ δεινὰ ξηλωτὸς ἀνὴρ τῆς πρὸς αὖ-- 

5 τὸν δὐνοίέας τῶν ἀνθρώπων. ὅτι πολλῶν τὴν στρατη-- 
γέαν μεμφομένων οὐδεὶς ἦν ὁ μισῶν τὸν στρατηγόν, 
ἀλλὰ πλείονας ἄν τις εὗρε τῶν διὰ τὴν ἐλευϑερέαν φευ-- 
γόντων τοὺς ἀπολιπεῖν Πομπήϊον μὴ δυναμένους. 

LXII. Ὀλίγαις δὲ ὕστερον ἡμέραις Καῖσαρ εἰσελά-- 
10 0ag καὶ κατασχὼν τὴν Ῥώμην τοῖς μὲν ἄλλοις ἐπιεικῶς 

ἐνέτυχε καὶ κατεπράῦνε, τῶν δὲ δημάρχων ἑνὶ Μετέλ-- 
λῳ κωλύοντι χρήματα λαβεῖν αὐτὸν ἐκ τοῦ ταμιείου ϑά-- 
νατον ἠπείλησε, καὶ προσέϑηκε τῇ ἀπειλῇ τραχύτερον 
λόγον" ἔφη yao, ὡς τοῦτο φῆσαι χαλεπὸν ἦν αὐτῷ μᾶλ-- 

16 λον ἢ πρᾶξαι. Τρεψάμενος δὲ τὸν Μέτελλον οὕτω καὶ 
λαβὼν ὧν ἔχρῃξεν, ἐδίωκε Πομπήϊον, ἐκβαλεῖν σπεύδων 
ἐκ τῆς Ἰταλίας πρὶν ἀφικέσϑαι τὴν ἐξ Ἰβηρίας αὐτῷ 
δύναμιν. Ὁ δὲ τὸ Βρεντέσιον κατασχὼν καὶ πλοίων εὖ-- 
πορήσας τοὺς μὲν ὑπάτους εὐθὺς ἐμβιβάσας καὶ μετ’ 

20 αὐτῶν σπείρας τριάκοντα προεξέπεμψεν εἰς Ζυρράχιον, 
Σκηπίωνα δὲ τὸν πενθερὸν καὶ Γναῖον τὸν υἱὸν εἰς Συ- 
olay ἀπέστειλε ναυτικὸν κατασκευάσοντας. «Αὐτὸς δὲ 

φραξάμενος τὰς πύλας καὶ τοῖς τείχεσι τοὺς ἐλαφροτά- 

τους στρατιώτας ἐπιστήσας, τοὺς δὲ Βρεντεσίνους ἀτρε-- 

«ομεῖν κατ᾽ οἰκέαν κελεύσας, ὅλην ἐντὸς τὴν πόλιν ἀνέ- 

όκαψε καὶ διετάφρευσε, καὶ σκολόπων ἐνέπλησε τοὺς 
στενωποὺς πλὴν δυεῖν, δι᾽ ὧν ἐπὶ ϑάλατταν αὐτὸς κα-- 
τῆλϑεν. Ἡμέρᾳ δὲ τρίτῃ τὸν μὲν ἄλλον ὄχλον ἐν ταῖς 
ναυσὶν εἶχεν ἤδη uad’ ἡσυχίαν ἐμβεβηκότα, τοῖς δὲ τὰ 

δοτείχη φυλάττουσιν ἐξαίφνης σημεῖον ἄρας καὶ κατα-- 
δραμόντας ὀξέως ἀναλαβὼν ἀπεπέρασεν. Ὁ δὲ Καῖσαρ, 
ὡς εἶδεν ἐκλελειμμένα τὰ τείχη, τὴν φυγὴν αἰσϑόμενος 
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μικροῦ μὲν ἐδέησε διώκων τοῖς σταυροῖς καὶ τοῖς ὀρύγ 
μασι περιπετὴς γενέσϑαι, τῶν δὲ Βρεντεσίνων φρα-- 
σάντων φυλαττόμενος τὴν πόλιν καὶ κύκλῳ περιϊὼν 
ἀνηγμένους εὗρε πάντας πλὴν δυεῖν πλοίων στρατιώτας 
τινὰς οὐ πολλοὺς ἐχόντων 5 

LXIII. Of μὲν οὖν ἄλλοι τοῦ Πομπηΐου τὸν ἀπό- 
πλουν ἐν τοῖς ἀρέστοις τέϑενται στρατηγήμασιν, αὐτὸς 
δὲ Καῖσαρ ἐϑαύμαξεν, ὅτι καὶ πόλιν ἔχων ὀχυρὰν καὶ 
προσδοκῶν τὰς ἐξ Ἰβηρίας δυνάμεις καὶ ϑαλασσοκρα--: 
τῶν ἐξέλιπε καὶ προήκατο τὴν Ἰταλίαν. Αἰτιᾶται καὶ 10 
Κικέρων, ὅτι τὴν Θεμιστοκλέους ἐμιμήσατο στρατηγίαν 
μᾶλλον ἢ τὴν Περικλέους, τῶν πραγμάτων τούτοις 
ὁμοίων ὄντων, οὐκ ἐκείνοις. Ἐδήλωσε δὲ Καῖσαρ ἔργῳ 
σφόδρα φοβούμενος τὸν χρόνον. Ἑλὼν γὰρ Νουμέριον 
Πομπηΐου φίλον ἀπέστειλεν εἰς Βρεντέσιον ἐπὶ τοῖς ἴσοις 15 
ἀξιῶν διαλλαγῆναι᾽' Νουμέριος δὲ Πομπηΐῳ συνεξέ- 
πλευσεν. Ἐντεῦϑεν ὃ μὲν ἡμέραις ἑξήκοντα κύριος γε- 
γονὼς ἀναιμωτὶ τῆς Ἰταλέας ὅλης ἐβούλετο μὲν εὐθὺς 
Πομπήϊον διώκειν, πλοέων δὲ μὴ παρόντων ἀποστρέψας 
εἰς Ἰβηρίαν ἥλαυνε, τὰς ἐκεῖ δυνάμεις προσαγαγέσθαι 20 
βουλόμενος. 

LXIV. Ἐν δὲ τῷ χρόνῳ τούτῳ μεγάλη συνέστη Πομ-- 
653 πηΐῳ δύναμις, ἡ μὲν ναυτικὴ καὶ παντελῶς ἀνανταγώ- 

νιστος (ἦσαν γὰρ al μάχιμοι πεντακόσιαι, λιβυρνέδων 
ὃὲ καὶ κατασκόπων ὑπερβάλλων ἀριϑμός), ἱππεῖς 0825 
Ῥωμαίων καὶ Ἰταλῶν τὸ ἀνθοῦν, ἑπτακισχίλιοι, γένεσι 
καὶ πλούτῳ καὶ φρονήμασι διαφέροντες" τὴν δὲ πεζὴν 
σύμμικτον οὖσαν καὶ μελέτης δεομένην ἐγύμναξεν ἐν 
Βεροέᾳ καϑήμενος οὐκ ἀργός, ἀλλ᾽ ὥσπερ ἀκμάξοντι 
χρώμενος αὑτῷ πρὸς τὰ γυμνάσια. Μεγάλη γὰφ ἦνϑ0 
ῥοπὴ πρὸς τὸ ϑαρρεῖν τοῖς ὁρῶσι Πομπήϊον Μάγνον 
ἑξήκοντα μὲν ἔτη δυεῖν λείποντα γεγενημένον, ἐν δὲ 
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τοῖς ὅπλοις ἁμιλλώμενον πεζόν, εἶτα ἱππότην αὖϑις 
ἑλκόμενόν τε τὸ ξίφος ἀπραγμόνως ϑέοντι τῷ ἵππῳ καὶ 
κατακλδέίοντα πάλιν εὐχερῶς, ἐν δὲ τοῖς ἀκοντισμοῖς οὐ 
μόνον ἀκρίβειαν, ἀλλὰ καὶ ῥώμην ἐπιδεικνύμενον εἰς 

ὅ μῆκος, ὃ πολλοὶ τῶν νέων οὐχ ὑπερέβαλλον. Ἐπεφοί-- 
τῶν δὲ καὶ βασιλεῖς ἐθνῶν καὶ δυνάσται καὶ τῶν ἀπὸ 
Ῥώμης ἡγεμονικῶν ἀριϑμὸς ἦν ἐντελοῦς βουλῆς περὶ 
αὐτόν. Ἦλϑε δὲ καὶ Δαβεὼν ἀπολιπὼν Καίσαρα φέλος 
γεγονὼς καὶ συνεστρατευμένος ἐν Γαλατέᾳ, καὶ Βροῦτος, 

Ιουϊὸς ὧν Βρούτου τοῦ περὶ Γαλατίαν σφαγέντος. ἀνὴρ 
μεγαλόφρων καὶ μηδέποτε Πομπήϊον προσειπὼν μηδὲ 
ἀσπασάμενος πρότερον ὡς φονέα τοῦ πατρός, τότε ὃὲ 
ὡς ἐλευϑεροῦντι τὴν Ῥώμην ὑπέταξεν ἑαυτόν. Κικέρων 
δέ, καίπερ ἄλλα γεγραφὼς καὶ βεβουλευμένος, ὅμως 

18 κατῃδέσϑη μὴ } γενέσϑαι τοῦ προκινδυνεύοντος ἀριϑμοῦ 

τῆς πατρίδος. Ἦλϑε δὲ καὶ Τίδιος Σέξτιος, ἐσχατόγη-- 
ows ἀνὴρ ϑάτερον πεπηρωμένος σκέλος. εἰς Μακεδο-- 
νέαν" ὃν τῶν ἄλλων γελώντων καὶ χλευαξόντων. ὃ 
Πομπήϊος ἰδὼν ἐξανέστη καὶ προσέδραμε, μέγα νομέξων 

20 μαρτύριον εἶναι καὶ τοὺς παρ᾽ ἡλικίαν καὶ παρὰ δύνα- 
μὲν αἱρουμένους τὸν μετ᾽ αὐτοῦ κίνδυνον ἀντὶ τῆς ἀ- 
σφαλείας. 

LXV. Ἐπεὶ δὲ βουλῆς γενομένης καὶ γνώμην Ka- 
τωψος εἰπόντος ἐψηφίσαντο μηδένα Ῥωμαίων ἄνευ πα- 

25 ρατάξεως ἀναιρεῖν μηδὲ διαρπάξειν πόλιν ὑπήκοον Pa- 
uatorg, ἔτι μᾶλλον ἡ Πομπηΐου μερὶς ἠγαπήϑη᾽ καὶ γὰρ 
οἷς μηδὲν ἦν πρᾶγμα τοῦ πολέμου πόρρω κατοικοῦσιν 
ἢ δι’ ἀσϑένειαν ἀμελουμένοις, τῷ γε βούλεσϑαι συγχα- 
τετίθεντο καὶ τῷ λόγῳ συνεμάχουν ὑπὲρ τῶν δικαίων, 

30 ἡγούμενοι ϑεοῖς εἶναι καὶ ἀνθρώποις ἐχϑρὸν ᾧ μὴ 

nad’ ἡδονήν ἐστι νικᾶν Πομπήϊον. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ 
Καῖσαρ εὐγνώμονα παρεῖχεν ἕἑαυτον ἐν τῷ κρατεῖν, ὃς 
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καὶ τὰς. ἐν Ἰβηρέᾳ τοῦ Πομπηΐου δυνάμεις ἑλὼν [καὶ] 
καταπολεμήσας ἀφῆκε τοὺς στρατηγούς, τοῖς δὲ στρα- 
τιώταις ἐχρῆτο. Καὶ πάλιν ὑπερβαλὼν τὰς "Ἄλπεις καὶ 
διαδραμὼν τὴν Ἰταλίαν εἰς Βρεντέσιον ἧκεν ἐν τροπαῖρ 
ἤδη τοῦ χειμῶνος ὄντος᾽ καὶ διαπεράσας τὸ πέλαγος δ 
αὐτὸς μὲν εἰς Ὥρικον παρενέβαλεν. Ἰούβιον δὲ τὸν 
Πομπηΐου φίλον αἰχμάλωτον ἔχων σὺν ἑαυτῷ πρὸς Πομ-- 
πήϊον ἀνέστειλε, προκαλούμενος sig ἕν συνελθόντας ἀμ-- 
φοτέρους ἡμέρᾳ τρίτῃ πάντα διαλῦσαι τὰ στρατεύματα 
καὶ γενομένους φίλους καὶ ὀμόσαντας ἐπανελθεῖν εἰς 10 
Ἰταλίαν. Ταῦτα Πομπήϊος αὖϑις ἐνέδραν ἡγεῖτο" +a) 
καταβὰς ὀξέως ἐπὶ ϑάλατταν κατέλαβε χωρία καὶ τόπους 
ἔδρας τὸ τοῖς πεζοῖς στρατοπέδοις ὑπεραλκεῖς ἔχοντα 
καὶ ναύλοχα καὶ κατάρσεις ἐπιφόρους τοῖς ἐπιφοιτῶσει 
διὰ ϑαλάττης, ὥστε πάντα πνεῖν ἄνεμον Πομπηΐῳ σῖτον .6 
ἢ στρατιὰν ἢ χρήματα κομέξζοντα, Καέσαρα δὲ δυσχε-- 
οδίαις κατὰ γῆν ὁμοῦ καὶ κατὰ θάλατταν περιεχόμενον 

᾿ ἐξ ἀνάγκης φιλομαχεῖν κἀὶ προσβάλλοντα τοῖς ἐρύμασι 
καὶ προκαλούμενον ἑκάστοτε τὰ μὲν πλεῖστα νικᾶν καὶ 
κρατεῖν τοῖς ἀκροβολισμοῖς, ἅπαξ δὲ μικροῦ συπτριβῆ-- 30 
ver καὶ τὴν στρατιὰν ἀποβαλεῖν, τοῦ Πομπηΐου λαμ-- 
πρῶς ἀγωνισαμένου μέχρι τρυπῆς ἁπάντων καὶ φόνου 

654 δισχιλίων. βιάσασϑαι δὲ καὶ συνεισπεσεῖν μὴ δυνηϑέν-- 
τος ἢ φοβηϑέντος, wore εἰπεῖν Καέσαρα πρὸς τοὺς φί- 
λους ὅτι.» Σήμερον ἂν ἡ νέκη παρὰ τοῖς πολεμίοις ἦν, £6.26 
τὸν νικῶντα εἶχον." 

LXVI. Ἐπὶ τούτῳ μέγα φρονήσαντες of Πομπηΐου 
διὰ μάχης ἔσπευδον κριθῆναι. Πομπήϊος δὲ τοῖς μὲν 
ἔξω βασιλεῦσι καὶ στρατηγοῖς καὶ πόλεσιν ὡς νενικηκὼς 
ἔγραφε, τὸν δὲ τῆς μάχης κίνδυνον ὠρρώδει, τῷ χρόνῳ 30 
καὶ ταῖς ἀπορίαις καταπολεμήσειν νομίξων ἄνδρας ἀμά- 
yous μὲν ἐν τοῖς ὅπλοις καὶ συνειϑισμένους νικᾶν μετ᾽ 

PLUT. vit. III. 17 
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ἀλλήλων πολὺν ἤδη χρόνον, πρὸς δὲ τὴν ἄλλην στρα-- 
τείαν καὶ πλάνας καὶ μεταβάσεις καὶ τάφρων ὀρύξεις 
καὶ τειχῶν οἰκοδομέας ἀπαγορεύοντα: ὑπὸ γήρως, καὶ 
διὰ τοῦτο ταῖς χερσὶν ἐμφῦναι τάχιστα καὶ συμπλακῆ-- 

δναι σπεύδοντας. Οὐ μὴν ἀλλὰ πρότερον ἁμῶς γέ πως 
παρῆγε πείθων τοὺς περὶ αὐτὸν ἀτρεμεῖν ὁ Πομπήϊος" 
ἐπεὶ δὲ μετὰ τὴν μάχην ὁ Καῖσαρ ὑπὸ τῶν ἀποριῶν ἀνα-- 
στὰς ἐβάδιξε δι᾽ ᾿ϑαμάνων εἰς Θετταλίαν. οὐκέτι κα-- 
ϑεκτὸν ἦν τὸ φρόνημα τῶν ἀνδρῶν, ἀλλὰ φεύγειν Καίέ- 

10 daga βοῶντες of μὲν ἀκολουϑεῖν καὶ διώκειν ἐκέλευον, 
of δὲ διαβαίνειν εἰς Ἰταλίαν. of δὲ ϑεράποντας εἰς ‘Pa 
μην καὶ φέλους ἔπεμπον οἰκίας προκαταληψομένους ἐγ-- 
γὺς ἀγορᾶς ὡς αὐτίκα μετιόντες ἀρχάς. Ἐϑελονταὶ δὲ 
πολλοὶ πρὸς Κορνηλίαν ἔπλεον εἰς Δέσβον εὐαγγελιξό-- 

15 μένοι πέρας ἔχειν τὸν πόλεμον ἐκεῖ γὰρ αὐτὴν ὑπεξέ- 
πεμψεν ὁ Πομπήϊος. ᾿Αϑροισϑείδσης δὲ βουλῆς ᾿4φρά- 
vlog μὲν ἀπεφαίνετο γνώμην ἔχεσϑαι τῆς Ἰταλίας, ταύ- 
την γὰρ εἶναι τοῦ πολέμου τὸ μέγιστον ἀϑλον. προστι- 
ϑέναι ὃὲ τοῖς κρατοῦσιν εὐθὺς Σικελίαν, Σαρδόνα, 

40 Κύρνον, Ἰβηρίαν. Γαλατίαν ἄπαδαν᾽ ἧς τε δὴ πλεῖστος 
ὁ λόγος Πομπηΐῳ πατρέδος ὀρεγούσης χεῖρας ἐγγύϑεν, 
οὐ καλῶς ἔχειν περιορᾶν προπηλακιξομένην καὶ δου- 
λεύουσαν οἰκέταις καὶ κόλαξι τυράννων. Αὐτὸς δὲ [Πομ-- 
πήϊος οὔτε πρὸς δόξαν ἡγεῖτο καλὸν αὑτῷ δευτέραν 

46 φυγὴν φεύγειν Καίσαρα καὶ διώκεσϑαι, τῆς τύχης διώ-- 
κειν διδούσης. οὔτε ὅσιον ἐγκαταλιπεῖν Σκηπίωνα καὶ 
τοὺς περὶ τὴν Ἑλλάδα καὶ Θετταλίαν ἄνδρας ὑπατικοὺς 
εὐθὺς ὑπὸ Καίσαρι γενησομένους μετὰ χρημάτων καὶ 
δυνάμεων μεγάλων, τῆς δὲ Ῥώμης μάλιστα κήδεσθαι 

ϑυτὸν ἀπωτάτω πολεμοῦντα περὶ αὐτῆς, ὅπως ἀπαϑὴς 
κακῶν οὖσα καὶ ἀνήκοος περιμένῃ τὸν κρατοῦντα. 

LXVII. Ταῦτα ψηφισάμενος ἐδίωκε Καίσαρα, μάχης 
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μὲν éyvouns ἀπέχεσϑαι, πολιορκεῖν δὲ καὶ τρέβειν ταῖς 

ἀπορίαις ἐγγύϑεν ἐπακολουϑῶν. Καὶ γὰρ ἄλλως ταῦτα 
συμφέρειν ἡγεῖτο, καὶ λόγος τις εἰς αὐτὸν ἧκεν ἐν τοῖς 
ἱππεῦσι φερόμενος, ὡς χρὴ τάχιστα τρεψαμένους Καί- 
σαρα συγκαταλύειν κἀκεῖνον αὐτόν. Ἔνιοι δέ φασι διὰ 5 
τοῦτο καὶ Κάτωνι μηδὲν ἄξιον σπουδῆς χρήσασϑαι Πορμ-- 
πήξον. ἀλλὰ καὶ πορευόμενον ἐπὶ Καίσαρα πρὸς ϑαλάσ--: 
On καταλιπεῖν ἐπὶ τῆς ἀποσκευῆς φοβηϑέντα, μὴ Καί- 
σαρος ἀναιρεϑέντος ἀναγκάσῃ κἀκεῖνον εὐθὺς ἀποϑέ- 
ofa τὴν ἀρχήν. Οὕτω δὲ παρακολουϑῶν ἀτρέμα τοῖς 10 
πολεμέοις ἐν αἰτίαις ἦν καὶ καταβοήσεσιν, ὡς οὐ Καί- 
Capa καταστρατηγῶν, ἀλλὰ τὴν πατρίδα καὶ τὴν βου-- 
Any, ὕπως διὰ παντὸς ἄρχῃ καὶ μηδέποτε παύσηται τοῖς 
ἀξιοῦσι τῆς οἰκουμένης ἄρχειν χρώμενος ὑπηρέταις καὶ 
δορυφόροις. ΖΙομέτιος δὲ αὐτὸν ᾿Δηνόβαρβος ᾿4γαμέ- 16 
μνονα καλῶν καὶ βασιλέα βασιλέων ἐπέφϑονον ἐποίει. 
Καὶ Φαώνιος οὐχ ἧττον ἦν ἀηδὴς τῶν παρρησιαξομέ- 
νῶν ἀκαίρως ἐν τῷ σκώπτειν ,,AvPeaxos βοῶν .,οὐδὲ 
τῆτες ἔσται τῶν ἐν Τουσχλάνῳ σύκων μεταλαβεῖν ;“ 

655 Δεύκιος δὲ ᾿ἀφρανιος ὁ τὰς ἐν Ἰβηρίᾳ δυνάμεις ἀπο-- 30 
βαλὼν ἐν αἰτέᾳ προδοσίας γεγονώς. τότε δὲ τὸν Πομ-- 
πήϊον ὁρῶν φυγομαχοῦντα, ϑαυμάζξειν ἔλεγε τοὺς κατη-- 
γοροῦντας αὐτοῦ, πῶς πρὸς τὸν ἔμπορον τῶν ἐπαρχιῶν 
οὐ μάχονται προελϑόντες. Ταῦτα καὶ τὰ τοιαῦτα πολλὰ 

, λέγοντες ἄνδρα δόξης ἥττονα καὶ τῆς πρὸς τοὺς φέλους 25 
αἰδοῦς τὸν Πομπήϊον ἐξεβιάσαντο καὶ συνεπεσπάσαντο 
ταῖς ἑαυτῶν ἐλπίσι καὶ ὁρμαῖς ἐπακολουϑῆσαι προέμε-- 
νον τοὺς ἀρίστους λογισμούς, ὅπερ οὐδὲ πλοέου κυβερ-- 
νήτῃ, μήτιγε τοσούτων ἐϑνῶν καὶ δυνάμεων αὐτοκρά- 
τορι στρατηγῷ παϑεῖν ἦν προσῆκον. Ὁ δὲ τῶν μὲν ἰα- 30 

τρῶν τοὺς μηδέποτε χαριξομένους ταῖς ἐπυιϑυμέίαις ἐπῇ- 
νδσεν, αὐτὸς δὲ τῷ νοσοῦντι τῆς στρατιᾶς ἐνέδωκε, 

17* 
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δείσας ἐπὶ σωτηρίᾳ λυπηρὸς γενέσθαι. Πῶς γὰρ ay τις 
φήσειεν ὑγιαένειν ἐκείνους τοὺς ἄνδρας, ὧν of μὲν ὑπα-- 
τείας ἤδη καὶ στρατηγίας ἐν τῷ στρατοπέδῳ περινο-- 
στοῦντες ἐμνῶντο, Σπινϑῆρι δὲ καὶ Ζομετέῳ καὶ Σκη- 

δ πίωνι περὶ τῆς Καίσαρος ἀρχιερωσύνης ἔριδες ἦσαν καὶ 
φιλονεικέαι καὶ δεξιώσεις ; ὥσπερ αὐτοῖς Τιγράνου τοῦ 
᾿Δρμενίου παραστρατοπεδεύοντος ἢ τοῦ Ναβαταίων βα-- 
σιλέως, ἀλλ᾽ οὐ Καίσαρος ἐκείνου καὶ τῆς δυνάμεως. 7 
χιλέας μὲν ἡρήκει πόλεις κατὰ κράτος, ἔϑνη δὲ πλείονα 

ιοτριακοσέων ὑπῆκτο, Γερμανοῖς δὲ καὶ Γαλάταις μεμαχη-- 
μένος ἀήττητος ὅσας οὐκ AY τις ἀριϑμήσαι μάχας ἑκατὸν 
μυριάδας ἀἐἰχμαλώτων ἔλαβεν, ἑκατὸν δὲ ἀπέχτεινε τρε-- 
ψάμενος ἐκ παρατάξεως. 

ΕΧΥΙΠ. ᾿4λλ᾽ ὅμως ἐγκείμενοι καὶ ϑορυβοῦντες, 
15 ἐπεὶ κατέβησαν εἰς τὸ Φαρσάλιον πεδίον, ἠνάγκασαν 

βουλὴν πρφοϑεῖναι τὸν Πομπήϊον, ἐν 4 Δαβιηνὸς ὃ τῶν 
ἱππέων ἄρχων πρῶτος ἀναστὰς ὥμοσε μὴ ἀναχωρήσειν 
ἐκ τῆς μάχης, εἰ μὴ τρέψαιτο τοὺς πολεμίους" τὰ δὲ 
αὐτὰ καὶ πάντες ὥμνυσαν. Τῆς δὲ νυκτὸς ἔδοξε κατὰ 

20 t0vs ὕπνους Πομπήϊος εἰς τὸ ϑέατρον εἰσιόντος αὐτοῦ 
κροτεῖν τὸν δῆμον. αὐτὸς δὲ κοσμεῖν ἱερὸν Apoodirns 
νικηφόρου πολλοῖς λαφύροις. Καὶ τὰ μὲν ἐθάρρει, τὰ 
δὲ ὑπέϑραττεν αὐτὸν ἡ ὄψις, δεδοικότα μὴ τῷ γένει τῷ 
Καίσαρος εἰς ᾿ἀφροδίτην ἀνήκοντι δόξα καὶ λαμπρότης 

a5 ἀπ᾿ αὐτοῦ γένηται καὶ πανικοέτινες ϑόρυβοι διάττον-- 
τες ἐξανέστησαν αὐτόν. Ἑωϑινῆς δὲ φυλακῆς ὑπὲρ τοῦ 
Καίσαρος στρατοπέδου πολλὴν ἡσυχίαν ἄγοντος ἐξέ- 
λαμψε μέγα φῶς. ἐκ δὲ τούτου λαμπὰς ἀρϑεῖσα φλογο-- 
εὐδὴς ἐπὶ Πομπηΐου κατέσδκηψε᾽ καὶ τοῦτο ἰδεῖν φησι 

80 Καῖσαρ αὐτὸς ἐπιὼν τὰς φυλακάς. “Ἅμα δὲ ἡμέρα μέλ-- 
λοντος αὐτοῦ πρὸς Σκοτοῦσαν ἀναξευγνύειν καὶ τὰς 

σκηνὸς τῶν στρατιωτῶν καϑαιρούντων καὶ προπεμπόν-- 
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tov ὑποζύγια καὶ ϑεράποντας, ἧκον οἵ σκοποὶ φράξον- 
τες ὅπλα πολλὰ καϑορᾶν ἐν τῷ χάρακι τῶν πολεμίων 
διαφερόμενα͵, καὶ κένησιν εἶναι καὶ θόρυβον ἀνδρῶν ἐπὶ 
μάχην ἐξιόντων. Μετὰ δὲ τούτους ἕτεροι παρῆσαν εἰς 
τάξιν ἤδη καϑίστασϑαι τοὺς πρώτους λέγοντες. Ὁ μὲν & 
οὖν Καῖσαρ εἰπὼν τὴν προσδοκωμένην ἥκειν ἡμέραν, 
ἐν ἡ πρὸς ἄνδρας, οὐ πρὸς λιμὸν οὐδὲ πενίαν μαχοῦν-- 
ται, κατὰ τάχος πρὸ τῆς σκηνῆς ἐχέλευσε προϑεῖναι 
τὸν φοινικοῦν χιτῶνα" τοῦτο γὰρ μάχης Ῥωμαίοις ἐστὶ 
σύμβολον. Οἱ δὲ στρατιῶται ϑεασάμονοι μετὰ βοῆς καὶ10 
χαρᾶς τὰς σκηνὰς ἀφέντες ἐφέροντο πρὸς τὰ ὅπλα. Καὶ 
τῶν ταξιαρχῶν ἀγόντων εἰς ἣν ἔδει τάξιν ἕκαστος ὥσπερ 
χορὸς ἄνευ ϑορύβου μεμελετημένως εἰς τάξιν καὶ πράως 
καθίστατο. 

LXIX. Πομπήϊος δὲ τὸ μὲν δεξιὸν αὐτὸς ἔχων ἔμεδλ-- 15 
λὲν ἀνθίστασϑαι πρὸς ᾿Αντώνιον, ἐν δὲ τῷ μέσῳ Σκη-- 
πέωνα τὸν πενϑερὸν ἀντέταξε Καλβίνῳ Δευκίῳ, τὸ δὲ 
εὐώνυμον εἶχε μὲν Δεύκιος Δομέτιος, ἐρρώσϑη δὲ τῷ 
πλήϑει τῶν ἱππέων. ἸἘΕνταῦϑα γὰρ ὀλίγου δεῖν ἅπαν-- 

656 reg ἐρρύησαν. ὡς Καίσαρα βιασόμενοι καὶ τὸ δέκατον 20 
ες τάγμα διακόψοντες,; οὗ πλεῖστος ἦν ὁ λόγος ὡς μαχιμω-- 

catov, καὶ Καῖσαρ ἐν ἐκεένῳ ταττόμενος εἰώϑει μάχε-- 
σϑαι. Κατιδὼν δὲ πεφραγμένον ἵππῳ τοσαύτῃ τῶν πο-- 
λεμίων τὸ εὐώνυμον καὶ φοβηϑεὶς τὴν λαμπρότητα τοῦ 
ὁπλισμοῦ, μετεπέμψατο σπεέρας SE ἀπὸ τῶν ἐπιταγμάτων 36 
καὶ κατέστησεν ὄπισϑεν τοῦ δεκάτου, κελεύσας ἡσυχίαν 
ἄγειν ἀδήλους τοῖς πολεμέοις ὄντας" ὅταν δὲ προσελαύ- 
νῶσιν οἵ ἱππεῖς, διὰ τῶν προμάχων ἐχδραμόντας μὴ 
προέσϑαι τοὺς ὑσσούς, ὥσπερ εἰώϑασιν of κράτιστοι 
σπεύδοντες ἐπὶ τὰς ξιφουλκίας, ἀλλὰ παέειν ἄνω συν- 89 
τιτρώσκοντας ὄμματα καὶ πρόσωπα τῶν πολεμέων᾽ οὐ 
γὰρ μενεῖν τοὺς καλοὺς τούτους καὶ ἀνθηροὺς πυρριχι- 
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στὰς διὰ τὸν ὡραϊσμὸν οὐδὲ ἀντιβλέψειν πρὸς τὸν σί- 
δηρον ἐν ὀφθαλμοῖς γινόμενον. Ἐν τούτοις μὲν οὖν ὁ 
Καῖσαρ ἦν. Ὁ δὲ Πομπήϊος ἀφ᾽ ἵππου τὴν παράταξιν 
ἐπισκοπῶν, ὡς ἑώρα τοὺς μὲν ἀντιπάλους μεϑ᾽ ἡσυχέας 

δ τὸν καιρὸν ἐν τάξει προσμένοντας, τῆς δ᾽ ὑφ᾽ αὑτῷ 
στρατιᾶς τὸ πλεῖστον οὐκ ἀτρεμοῦν, ἀλλὰ κυμαῖνον 
ἀπειρέᾳ καὶ ϑορυβούμενον, ἔδεισε μὴ διασπασϑῇ παν-- 
τάπασιν ἐν ἀρχῇ τῆς μάχης, καὶ παράγγελμα τοῖς προ-- 
τεταγμένοις ἔδωκεν ἑστώτας ἐν προβολῇ καὶ μένοντας 

10 ἀραρότως δέχεσθαι τοὺς πολεμίους. Ὁ δὲ Καῖσαρ αἰτιᾶ--: 
ται τὸ στρατήγημα τοῦτο᾽ τῶν τὸ γὰρ πληγῶν τὸν ἐξ 
ἐπιδρομῆς τόνον ἀμαυρῶσαι καὶ τὴν μάλιστα τοὺς πολ-- 
λοὺς ἐν τῷ συμφέρεσθαι τοῖς πολεμίοις πληροῦσαν ἐν-- 
ϑουσιασμοῦ καὶ φορᾶς ἀντεξόρμησιν, ἅμα κραυγῇ καὶ 

16 δρόμῳ τὸν ϑυμὸν αὔξουσαν, ἀφελόντα πῆξαι καὶ κα- 
ταψῦξαι τοὺς ἄνδρας. Ἦσαν δὲ οἱ μὲν μετὰ Καίσαρος 

δισχέλιοι πρὸς δισμυρέοις, of δὲ μετὰ Πομπηΐου βραχεῖ 
πλείονες ἢ διπλάσιοι τούτων. 

LXX. Ἤδη δὲ συνθήματος διδομένου παρὰ ἀμφο- 
90 τόρων καὶ τῆς σάλπιγγος ἀρχομένης ἐγκελεύεσϑαι πρὸς 

τὴν σύστασιν, τῶν μὲν πολλῶν ἕκαστος ἐσκόπει τὸ καϑ' 
αὑτόν, ὀλίγοι δὲ Ῥωμαίων of βέλτιστοι καί τινες Ἐλλή-- 
νῶν παρόντες ἔξω τῆς μάχης, ὡς ἐγγὺς ἦν τὸ δεινόν, 
ἐλογέξοντο τὴν πλεονεξίαν καὶ φιλονεικέαν, ὅπου φέ-- 

% govea τὴν ἡγεμονίαν ἐξέϑηκεν. Ὅπλα γὰρ συγγενικὰ 
καὶ τάξεις ἀδελφαὶ καὶ κοινὰ σημεῖα καὶ μιᾶς πόλεως 
εὐανδρία τοσαύτη καὶ δύναμις αὐτὴ πρὸς ἑαυτὴν συνέ- 
πιπτεν, ἐπιδεικνυμένη τὴν ἀνθρωπίνην φύσιν, ὡς ἐν 
πάϑει γενομένη τυφλόν ἐστι καὶ μανιῶδες. Ἦν μὲν γὰρ 

δ0ἤδη καϑ᾽ ἡσυχέαν χρήξουσιν ἄρχειν καὶ ἀπολαύειν τῶν 
κατειργασμένων τὸ πλεῖστον καὶ κράτιστον ἀρετῇ γῆς 
καὶ ϑαλάσσης ὑπήκοον, ἦν δ᾽ ἔτι τροπαίων καὶ ϑριάμ-- 
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βων ἔφωτι βουλομένους χαρέξεσϑαι καὶ διψῶντας ἐμπί- 
πλασϑαι Παρϑικῶν πολέμων ἢ Γερμανικῶν. Πολὺ δὲ 
καὶ Σκυϑία λειπόμενον ἔργον καὶ Ἰνδοί, καὶ πρόφασις 
οὐκ ἄδοξος ἐπὶ ταῦτα τῆς πλεονεξίας ἡμερῶσαι τὰ βαρ-- 
βαρικά. Τίς δ᾽ ἂν ἢ Σκυϑῶν ἵππος ἢ τοξεύματα Πάρ-- δ 
ϑων ἢ πλοῦτος Ἰνδῶν ἐπέσχε μυριάδας ἑπτὰ Ῥωμαίων 
ἐν ὅπλοις ἐπερχομένας Πομπηΐου καὶ Καίσαρος ἡγου-- 
μένων, ὧν ὄνομα πολὺ πρότερον ἥκουσαν ἢ τὸ Ῥω-- 
μαέων; οὕτως ἄμικτα καὶ ποικίλα καὶ ϑηριώδη φῦλα 
νικῶντες ἐπῆλθον. Τότε δὲ ἀλλήλοις μαχούμενοι συνῇε-- 10 
σαν͵ οὐδὲ τὴν δόξαν αὑτῶν. δι’ ἣν τῆς πατρέδος ἠφεέ- 
dovy, οἰκτείραντες, ἄχρι τῆς ἡμέρας ἐχείνης ἀνικήτων 
προσαγορευομένων. Ἢ μὲν γὰρ γενομένη συγγένεια 
καὶ τὰ Ἰουλέας φέλτρα καὶ γάμος ἐκεῖνος εὐθὺς ἦν ἀπα- 
τηλὰ καὶ ὕποπτα κοινωνίας ἐπὶ χρείᾳ συνισταμένης 15 
ὁμηρεύματα, φιλίας δ᾽ ἀληϑινῆς οὐ μετέσχεν. 

LXXI. Ὡς δ᾽ οὖν τὸ Φαρσάλιον πεδίον ἀνδρῶν καὶ 
ἵππων καὶ ὅπλων ἀνεπέπληστο καὶ μάχης ἤρϑη παρ᾽ 
ἀμφοτέρων σημεῖα, πρῶτος ἐκ τῆς Καίσαρος φάλαγγος 
ἐξέδραμε Γάϊος Κρασσιανός, ἀνδρῶν ἑκατὸν εἴκοσι λοχα-- 30 

657 γῶν, μεγάλην ἀποδιδοὺς ὑπόσχεσιν Καίσαρι. Πρῶτον 
γὰρ αὐτὸν ἐξιὼν τοῦ χάρακος εἶδε καὶ προσαγορεύσας 
ἤρετο, πῶς φρονοέη περὶ τῆς μάχης. Ὁ δὲ τὴν δεξιὰν 
προτεένας ἀνεβόησε »Νικήσεις λαμπρῶς, ὦ Καῖσαρ᾽ 
ἐμὲ δὲ ἢ ξῶντα τήμερον ἢ νεκρὸν ἐπαινέσεις.“ Τούτων 36 
τῶν λόγων μεμνημένος ἐξώρμησε καὶ συνεπεσπάσατο 
πολλοὺς καὶ προσέβαλε κατὰ μέσους τοὺς πολεμίους. 
Γενομένου δὲ τοῦ ἀγῶνος εὐθὺς ἐν ξίφεσι καὶ πολλῶν 
φονευομένων, βιαξόμενον πρόσω καὶ διαχόπτοντα τοὺς 
πρώτους ὑποστάς τις ὠϑεῖ διὰ τοῦ στόματος τὸ ξίφος, 80 
ὥστε τὴν αἰχμὴν περάσασαν ἀνασχεῖν κατὰ τὸ ἱνίον. 
Πεσόντος δὲ τοῦ Κρασσιανοῦ. κατὰ τοῦτο μὲν ἦν ἰσόρ-- 
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gomos ἡ μάχη, τὸ δὲ δεξιὸν ὁ Πομπήϊος ov ταχέως ἐπῆ- 
yev, ἀλλὰ παπταίνων ἐπὶ θάτερα καὶ τὸ τῶν ἱππέων 
ἀναμένων ἔργον ἐνδιέτριβεν. Ἤδη δὲ ἐχεῖνοι τοὺς οὐ- 
λαμοὺς ἀνῆγον ὡς κυχλωσόμενοι τὸν Καίσαρα καὶ τοὺς 

6 προτεταγμένους ἱππεῖς ὀλίγους ὄντας ἐμβαλοῦντες εἰς 
τὴν φάλαγγα. Καίσαρος δὲ σημεῖον ἄραντος, of μὲν tx 
πεῖς ἐξανεχώρησαν, αἵ δὲ ἐπιτεταγμέναι σπεῖραι πρὸς 
τὴν κύκλωσιν ἐκδραμοῦσαι, τρισχίλιοι ἄνδρες, ὕπαν- 
τιάξουσι τοὺς πολεμίους καὶ παριστάμενοι xad ἵππων, 

19 ὡς ἐδιδάχϑησαν, ὑψηλοῖς ἐχρῶντο τοῖς ὑσσοῖς, ἐφιέμε-- 
νοι τῶν προσώπων. Of δὲ, ἅτε μάχης πάσης ἄπειροι, 
τοιαύτην δὲ μὴ προσδοκήσαντες μηδὲ προμαϑόντες, οὐκ 
ἐτόλμων οὐδὲ ἠνείχοντο τὰς πληγὰς ἐν ὄμμασι καὶ στό-- 
μασιν οὔσας, ἀλλ᾽ ἀποστρεφόμενοι καὶ προϊσχόμενοι 

ι5 τῶν ὄψεων τὰς χεῖρας ἀκλεῶς ἐτράποντο. Φευγόντων 0d 
τούτων ἀμελήσαντες of Καίσαρος ἐχώρουν ἐπὶ τοὺς πε- 
ξούς. ἢ μάλιστα τῶν ἱππέων τὸ κέρας ἐψιλωμένον περι-- 
δρομὴν ἐδέδου καὶ κύκλωσιν. “Ἅμα δὲ τούτων ἐκ πλα-- 
γέου προσπεσόντων καὶ κατὰ στόμα τοῦ δεκάτου προσ-- 

20 μέξαντος οὐχ ὑπέμειναν οὐδὲ συνέστησαν, ὁρῶντες ἐν 
ὦ κυκλώσεσθϑαι τοὺς πολεμίους ἤλπιζον αὑτοὺς τοῦτο 
πάσχοντας. 

LXXII. Τραπομένων δὲ τούτων, ὡς κατεῖδε τὸν κο-- 
νιορτὸν ὁ Πομπήϊος καὶ τὸ περὶ τοὺς ἱππέας πάϑος εἴς- 

25 κασεν, ᾧ μὲν ἐχρήσατο λογισμῷ χαλεπὸν εἰπεῖν, μάλι-- 
στα δὲ ὅμοιος παράφρονι καὶ παραπλῆγι τὴν διάνοιαν, 
καὶ μηδ᾽ ὅτι Μάγνος ἐστὶ Πομπήϊος ἐννοοῦντι, μηδένα 
προσειπὼν ἀπῇει βάδην εἰς τὸν χάρακα, πάνυ τοῖς ἔπεσι 
τρέπων ἐκδένοιρ᾽ 

80 Ζεὺς δὲ πατὴρ Alave’ ὑψίυγορ ἐν φόβον ages’ 
᾿ στῆ δὲ ταφών, ὄπιϑεν δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον, 
τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽ ὁμίλου. 



ΠΟΜΠΗΙΟΣ. 265 

Τοιοῦτος εἰς τὴν σκηνὴν παρελθὼν ἄφϑογγος καθῆστο, 
μόέχφε οὗ τοῖς φεύγουσι πολλοὶ διώκοντες συνεισέκι--: 
στον τότε δὲ φωνὴν μέαν ἀφεὶς ταύτην ,, Οὐκυῦν καὶ 
ἐπὶ τὴν παρεμβολήν; ““ ἄλλο δὲ μηδὲν εἰπών. ἀναστὰς 
καὶ λαβὼν ἐσϑῆτα τῇ παρούσῃ τύχῃ πρέπουσαν ὑπεξῆλ-- 5 
ϑεν. Ἔφυγε δὲ καὶ τὰ λοιπὰ τάγματα, καὶ φόνος ἐν τῷ 
στρατοπέδῳ πολὺς ἐγένετο σκηνοφυλάκων καὶ θερα- 
πόντων᾽ στρατιώτας δὲ μόνους ἐξακχισχιλέους πεσεῖν 
φησιν ᾿Ασίννιος Πολλίων, μϑμαχημένος ἐκείνην τὴν μάχην 
μδτὰ Καίσαρος. Αἰροῦντες δὲ τὸ στρατόπεδον ἐθεῶντο!τ0 
τὴν ἄνοιαν καὶ κουφότητα τῶν πολεμίων. Πᾶσα γὰρ 
σκηνὴ μυρσέναις κατέστεκτο καὶ στρωμναῖς ἀνϑιναῖς 
ἤσκητο καὶ τραπέξαις ἐκπωμάτων pecrats’ καὶ κρατῆ- 
ag οἴνου προὔκειντο καὶ παρασκευὴ καὶ κόσμος ἦν τε-- 
ϑυκότων καὶ πανηγυριξόντων μᾶλλον ἢ πρὸς wayyy ls — 
ἐξοπλιξομένων. Οὕτω ταῖς ἐλπέσι διεφϑαρμένοι καὶ 
γέμοντες ἀνοήτου θράσους ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐχώρουν. 

LXXIH. Πομπήϊος δὲ μικρὸν ἔξω τοῦ χάρακος προ-- 
ελθὼν τὸν μὲν ἵππον ἀφῆκεν, ὀλίγων δὲ κομιδῇ περὶ 
αὐτὸν ὄντων, ὡς οὐδεὶς ἐδίωκεν, ἀπῇει nad ἡσυχίαν,"0 
ἐν διαλογισμοῖς ὧν οἵους εἰχὸς λαμβάνειν ἄνϑρωπον 
ἔτη τέτταρα καὶ τριάκοντα νικᾶν καὶ κρατεῖν ἁπάντων 

Θ58εἰϑισμένον, ἥττης δὲ καὶ φυγῆς τότε πρῶτον ἐν γήρᾳ 
λαμβάνοντα πεῖραν. ἐννοούμενον δὲ ἐξ ὅσων ἀγώνων 
καὶ πολέμων ηὐξημένην ἀποβαλὼν ὥρᾳ μιᾷ δόξαν καὶ 36 
δύναμιν, [ἡ] πρὸ μικφοῦ τοσούτοις ὅπλοις καὶ ἵπποις 
καὶ στόλοις δορυφορούμενος ἀπέρχεται μικρὸς οὕτω 
γεγονὼς καὶ συνεσταλμένος, ὥστε λανθάνειν ξητοῦντας 
τοὺς πολεμέους. Παφαμειψάμενος δὲ Δάρισσαν, ὡς ἤλ-- 
Sev ἐπὶ τὰ Τέμπη, καταβαλὼν ἑαυτὸν ἐπὶ στόμα δεδι-- 80 
ψηκὼς ἔπινε τοῦ ποταμοῦ, καὶ πάλιν ἀναστὰς ἐβάδιζε 
διὰ τῶν Τεμπῶν, ἄχρι οὗ κατῆλϑεν ἐπὶ ϑάλατταν. 
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Ἐκεῖ δὲ τῆς νυκτὸς τὸ λοιπὸν ἀναπαυσάμενος ἐν καλυ-- 
‘pip τινὶ σαγηνέων͵ καὶ περὶ τὸν ὄρϑρον ἐπιβὰς ποτα- 
μέου πλοέου͵ καὶ τῶν ἑπομένων τοὺς ἐλευθέρους ἀναλα-- 
βών, τοὺς δὲ ϑεράποντας ἀπιέναι πρὸς Κκέσαρα κελεύσας 

8 καὶ μὴ δεδιέναι, παρὰ γῆν κομιξόμενος εἶδεν εὐμεγέθη 
φορτηγὸν ἀνάγεσϑαι μέλλουσαν, ἧς ἐναυχλήρει Ῥω- 
patos ἀνὴρ οὐ πάνυ Πομπηΐῳ δυνήϑης, γινώσκων ὃὲ 
τὴν ὄψιν αὐτοῦ" Πετίέκιος ἐπεκαλεῖτο. Τούτῳ ovvepe- 
βήκει τῆς παρῳχημένης νυκϑὸς ἰδεῖν κατὰ τοὺς ὕπνους 

10 Πομπήϊον, οὐχ ὃν ἑωράκει πολλάκις, ἀλλὰ ταπεινὸν 
καὶ κατηφῆ προσδιαλεγόμενον αὐτῷ. Καὶ ταῦτα τοῖς 
συμπλέουσιν ἐτύγχανε διηγούμενος, ὡς δὴ φιλεῖ περὶ 
πραγμάτων τηλικούτων λόγον ἔχειν ἀνθρώπους σχολὴν 
ἄγοντας. Ἐξαίφνης δέτις τῶν ναυτῶν ἔφρασε κατιδών, 

16ὅτι πλοῖον ποτάμιον ἀπὸ τῆς γῆς ἐρέσσεται καὶ κατα- 
σείουσί τινες ἄνθρωποι τὰ ἱμάτια καὶ τὰς χεῖρας ὀρέ- 
γουσιε πρὸς αὐτούς. Ἐπιστήσας οὖν ὁ Πετέκιος εὐθὺς 
ἔγνω τὸν Πομπήϊον οἷον ὄναρ εἶδε᾽ καὶ πληξάμενος 
τὴν κεφαλὴν ἐκέλευσε τοὺς ναύτας τὸ ἐφόλκιον παρα-- 

40 βαλεῖν, καὶ τὴν δεξιὰν ἐξέτεινε καὶ προσεκάλει τὸν Πομ-- 
πήϊον͵ ἤδη συμφρονῶν τῷ σχήματι τὴν τύχην καὶ μετα-- 
βολὴν τοῦ ἀνδρός. Ὅϑεν οὔτε παράκλησιν ἀναμείνας 
οὔτε λόγον, ἀλλ᾽ ἀναλαβὼν ὅσους ἐχέλευσε μετ᾽ αὐτοῦ 
(Μέντουλοι δὲ ἦσαν ἀμφότεροι καὶ Φαώνιος) ἀνήχϑη" 

36 καὶ μικρὸν ὕστερον ἰδόντες ἀπὸ γῆς ἁμιλλώμενον An- 
toragoy τὸν βασιλέα προσαναλαμβάνουσιν. Ἐπεὶ δὲ 
καιρὸς ἦν δείπνου καὶ παρεσκεύασεν ὁ ναύκληρος ἐκ 
τῶν παρόντων, ἰδὼν ὁ Φαώνιος οἰκετῶν ἀπορέᾳ τὸν 
Πομπήϊον ἀρχόμενον αὑτὸν ὑπολύειν προσέδραμε καὶ 

80 ὑπέλυσε καὶ συνήλειψε. Καὶ τὸ λοιπὸν ἐκ τούτου xe 
ριέπων καὶ θεραπεύων ὅσα δεσπότας δοῦλοι, μέχρε 
νέψεως ποδῶν καὶ δεέπνου παραφκευῆς διετέλεσεν, ὥστε 
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τὴν ἐλευϑεριότητα τῆς ὑπουργίας ἐκείνης θεάσκθενον 
ἄν τινα καὶ τὸ ἀφελὲς καὶ ἄπλαστον δἰπεῖν᾽ - 

Φεῦ τοῖσι γενναίοισιν ὡς ἅπαν καλόν. 
LXXIV. Οὕτω δὲ παραπλεύσας ἐπ᾽ ᾿Αμφιπόλδως 

ἐκεῖθεν εἰς Μιτυλήνην ἐπεραιοῦτο, βουλόμενος τὴν 5 
Κορνηλίαν ἀναλαβεῖν καὶ τὸν υἱόν. Ἐπεὶ δὲ προσέσχε 
τῇ νήσῳ κατ᾽ αἰγιαλὸν, ἔπεμψεν stg πόλιν ἄγγελον, 
οὐχ ὡς ἡ Κορνηλία προσεδόκα τοῖς πρὸς χάριν ἀπαγ- 
γελλομένοις καὶ γραφομένοις ἐλπίζουσα τοῦ πολέμου 
κεκριμένου περὶ “υρράχιον ἔτι λοιπὸν ἔργον εἶναι 10 
Πομπηΐῳ τὴν Καίσαρος δίωξιν. Ἐν τούτοις οὖσαν αὖ-- 

τὴν καταλαβὼν ὁ ἄγγελος ἀσπάσασϑαι μὲν οὐχ ὑπέ- 
pave, τὰ δὲ πλεῖστα καὶ μέγιστα τῶν κακῶν τοῖς δά- 
κρυσι μᾶλλον ἢ τῇ φωνῇ φράσας σπεύδειν ἐκέλευσεν, 
εἰ βούλεταί πως Πομπήϊον ἰδεῖν ἐπὶ νεὼς μιᾶς καὶ ἀλ-- 15 
λοτρίας. Ἡ δὲ ἀκούσασα προήκατο μὲν αὑτὴν χαμᾶξε 
καὶ πολὺν χρόνον ἔχφρων καὶ ἄναυδος ἔκειτο, μόλις δέ 
πῶς ἔμφρων γενομένη καὶ συννοήσασα τὸν καιρὸν οὐκ 
ὄντα ϑρήνων καὶ δακρύων ἐξέδραμε διὰ τῆς πόλεως 
ἐπὶ θάλατταν. ᾿Απαντήσαντος δὲ τοῦ Πομπηΐου καὶ δε-- 20 
ξαμένου ταῖς ἀγκάλαις αὐτὴν ὑπερειπομένην καὶ περι-- 
πίπτουσαν ,, Ὁρῶ oe εἶπεν ., ἄνερ, οὐ τῆς σῆς τύχης 

659 ἔργον, ἀλλὰ τῆς ἐμῆς. προσερριμμένον ἕνὶ σχάφει τὸν 
πρὸ τῶν Κορνηλίας γάμων πεντακοσέαιρ ναυσὶ ταύτην 
περιπλεύσαντα τὴν ϑάλασσαν. Tl pe nates ἰδεῖν καὶ 35 
οὐχ ἀπέλιπες τῷ βαρεῖ δαέμονι τὴν καὶ σὲ δυστυχέας 
ἀναπλήσασαν τοσαύτης; Ὡς εὐτυχὴς μὲν ἂν ἥμην γυνὴ 
πρὸ τοῦ Πόπλιον ἐν Πάρϑοις ἀκοῦσαι τὸν παρϑένιον 
ἄνδρα κείμενον ἀποθανοῦσα, σώφρων δὲ καὶ μετ᾽ ἐκεῖ- 
YOY, ὥσπερ ὥρμησα, τὸν ἐμαυτῆς προεμένη βίον ἐσω-- 80 
ζόμην δ᾽ ἄρα καὶ Πομπηΐῳ Μάγνῳ συμφορὰ γενέσθαι." 

LXXV. Ταῦτα εἰποῖν τὴν Κορνηλίαν λέγουσι, τὸν 
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δὲ Πομπήϊον ἀποκρίνασθαι" .. Μίαν ἄρα, Κορνηλία, 
τύχην ἧδεις τὴν ἀμείνονα, ἢ καὶ σὲ ἴσως ἐξηπάτησεν, 
ὅτε μοι χρόνον πλείονα τοῦ συνήϑους παρέμεινεν. ᾿4λλὰ 
καὶ ταῦτα δεῖ φέρειν γενομένους ἀνθρώπουρ καὶ τῆς 

6 τύχης ἔτι πειρατέον. Οὐ γὰρ ἀνέλπιστον ἐκ τούτων 
ἀναλαβεῖν ἐκεῖνα τὸν ἐξ ἐκείνων ἐν τούτοις γενόμενον.“ 
‘A μὲν οὖν γυνὴ μετεπέμπετο χρήματα καὶ θεράποντας 
ἐκ πόλεως" tov δὲ Μιτυληναίων τὸν Πομπήϊον ἀσπα-- 
σαμένων καὶ παρακαλούντων εἰσελθεῖν εἰς τὴν πόλιν, 

loovx ἠϑέλησεν, ἀλλὰ κἀκείνους ἐκέλευσε τῷ κρατοῦντε 
πεέθεσϑαι καὶ θαρρεῖν" εὐγνώμονα γὰρ εἶναι Καίσαρα 
καὶ χρηστόν. Αὐτὸς δὲ πρὸς Κράτιππον τραπόμενος 
τὸν φιλόσοφον (κατέβη γὰρ ἐκ τῆς πόλεως ὀψόμεπος αὖ-- 
τὸν). ἐμέμψατο καὶ συνδιηπόρησς βραχέα περὶ τῆς προ-- 

15 νοίας, ὑποκατακλινομένου τοῦ Κρατίππου καὶ παρά-- 
γοντος αὐτὸν ἐπὶ τὰς ἀμείνονας ἐλπίδας, ὅπως μὴ 
λυπηρὸς μηδὲ ἄκαιρος ἀντιλέγων εἴη. Ἐπεὶ τὸ μὲν 
ἐρέσϑαι τὸν Πομπήϊον ἦν ὑπὲρ τῆς προνοίας, τὸν δ᾽ 
ἀποφαένεσϑαι, ὅτι τοῖς πράγμασιν ἤδη μοναρχίας ἔδει 

40 διὰ τὴν κακοπολιτδίαν" ἐρέσϑαι δέ᾽ Πῶς, ὦ Πομ-- 
anise, καὶ τένε τεχμηρέῳ πεισθῶμεν, ὅτι βέλτιον ἂν σὺ 
τῇ τύχῃ “Καίσαρος ἐχρήσω κρατήσας; ᾿Αλλὰ ταῦτα μὲν 
ἐκτέον ὥσπερ ἔχει τὰ τῶν ϑεῶν."" 

LXXVI. Avadapar δὲ τὴν γυναῖχα καὶ τοὺς φέλους 
25 ἐκομίζετο προσέσχων ὕρμοις ἀναγκαίοις ὕδωρ ἢ ἀγορὰν 

ἔχουσιν. Εἰς δὲ πόλιν εἰσῆλϑε πρώτην ᾿Δττάλειαν τῆς 
Παμφυλίας. Ἐνταῦϑα δὲ αὐτῷ καὶ τριήρεις τινὲς ἀπήν-- 
τησαν ἐκ Κιλικίας καὶ στρατιῶται συνελέγοντο καὶ τῶν 
συγκλητικῶν πάλιν ἑξήκοντα περὶ αὐτὸν ἦσαν. ἀκούων 

80 δὲ καὶ τὸ ναυτικὸν ἔτι συνεστάναι καὶ Κάτωνα πολλοὺς 
στρατιώτας ἀνειληφότα περαιοῦν εἰς Διβύην ὠδύρετο 
πρὸς τοὺς φίλους, χαταμεμφόμενος ἑαυτὸν ἐκβιασϑέντα 
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τῷ πεξῷ συμβαλεῖν. τῇ δὲ κρείττονι ἀδηρέτως δυνάμει 
πρὸς μηδὲν ἀποχρήσασϑαι μηδὲ περιορμέσαι. τὸ ναυτι- 
κὸν, ὅπου κατὰ γῆν σφαλεὶς εὐθὺς ἂν εἶχεν ἀντίπαλον 
ἐκ ϑαλάττης παρεστῶσαν ἀλκὴν καὶ δύναμιν τοσαύτην. 
Οὐδὲν γὰρ ἁμάρτημα Πομπηΐου μεῖξον οὐδὲ δεινότε-- ὅ 
ρον στρατήγημα Καίσαρος ἢ τὸ τὴν μάχην οὕτω μακρὰν 
ἀποσπάσασϑαι τῆς ναυτικῆς βοηϑείας. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
ἐκ τῶν παρόντων κρένειν τι καὶ πράττειν" ἀναγκαζόμε-- 
νος ἐπὶ τὰς πόλεις περιέπεμπε᾽ τὰς δ᾽ αὐτὸς περι- 
πλέων ἥτει χρήματα καὶ ναῦς ἐπλήρου. Τὴν δ᾽ ὀξύτητα 10 
τοῦ πολεμίου καὶ τὸ τάχος δεδοικώς, μὴ προαναρπάσῃ 
τῆς παρασκευῆς αὐτὸν ἐπελϑδών. ἐσκόπει καταφυγὴν 
ἐπὶ τῷ παρόντι καὶ ἀναχώρησιν. “Emagyla μὲν οὖν οὐ- 
δεμία φύξιμος ἐφαένετο βουλευομένοις αὐτοῖς, τῶν δὲ 
βασιλειῶν αὐτὸς μὲν ἀπέφαινε τὴν Πάρϑων ἱκανωτά-- 16 
την οὖσαν ἔν τε τῷ παρόντι δέξασθαι καὶ περιβαλεῖν — 
σφᾶς ἀσϑενεῖς ὄντας, αὐϑίς τε ῥῶσαι καὶ προπέμψαι 
μετὰ πλείστης δυνάμεως" τῶν δ᾽ ἄλλων of μὲν stg 4ι- 
βύην καὶ Ἰόβαν ἔτρεπον τὴν γνώμην, Θεοφάνει δὲ τῷ 

, Asoplp μανικὸν ἐδόκει τριῶν ἡμερῶν πλοῦν ἀπέχου-- 20 
σαν Αἴγυπτον ἀπολιπόντα καὶ Πτολεμαῖον, ἡλικέαν μὲν 
ἀντίπαιδα, φιλίας δὲ καὶ χάριτος πατρῴας ὑπόχρεων, 

660 Πάρϑοις ὑποβαλεῖν ἑαυτὸν, ἀπιστοτάτῳ γένει, καὶ Ῥω-- 
μαίῳ μὲν ἀνδρὶ κηδεστῇ γενομένῳ τὰ δεύτερα λέγοντα 
πρῶτον εἶναι τῶν ἄλλων μὴ ϑέλειν μηδὲ πειρᾶσϑαι τῆς 836 
ὀκξένου μετριότητος, ᾿Δρσάκην δὲ ποιεῖσϑαι κύριον Exv- 
τοῦ τὸν μηδὲ Κράσσου δυνηϑέντα ξῶντος᾽ καὶ γυναῖκα 
νέαν οἴχου τοῦ b Σκηπέωνος sis BapBapous κομίζειν ὕβρει 
καὶ ἀκολασίᾳ τὴν ἐξουσίαν μετροῦντας, ἥ, κἂν μὴ 
natn, δόξῃ δὲ παϑεῖν, δεινόν ἐστιν ἐπὶ τοῖς ποιῆσαι 80 
δυναμένοις γενομένῃ. Τοῦτο μόνον, ὥς φασιν, ἀπέ- 
ross τῆς ἐπὶ τὸν Εὐφράτην ὁδοῦ Πομπήϊον" εἰ δή τις 



970 | IMAOYTAPXOT 

ἔτι Πομπηΐου λογισμός, ἀλλ᾽ οὐχὶ δαίμων ἐκείνην ὑφη-- 
γεῖτο τὴν ὁδόν. 

LXXVII. Ὡς δ᾽ οὖν ἐνίκα φεύγειν εἰς τὴν 4ἴγυ-- 
πτον, ἀναχϑεὶς ἀπὸ Κύπρου ΣΙελευκέδι τριήρει μετὰ τῆς 

5 γυναικός (τῶν δ᾽ ἄλλων of μὲν ἐν μαχραῖς ὁμοίως ναυ-- 
oly, of δὲ ἐν ὁλκάσιν ἅμα συμπαρέπλεον), τὸ μὲν πέ- 
λαγος διεπέρασεν ἀσφαλῶς, πυϑόμενος δὲ τὸν Πτολε-- 
μαῖον ἐν Πηλουσέῳ καϑῆσθαι μετὰ στρατιᾶς πολεμοῦντα 
πρὸς τὴν ἀδελφήν. ἐκεῖ κατέσχε προπέμψας τὸν φρά-- 

l0covra τῷ βασιλεῖ καὶ δεησόμενον. Ὁ μὲν οὖν Πτολε-- 
patos ἦν κομιδῇ véog’ ὁ δὲ πάντα διέπων τὰ πράγματα 
Ποϑεινὸς HP qos βουλὴν τῶν δυνατωτάτων" ἐδύναντο 
ὃὲ μέγιστον οὗς ἐκεῖνος ἐβούλετο" καὶ λέγειν ἐκέλευσεν 
ἣν ἔχει γνώμην ἕκαστος. Ἦν οὖν δεινὸν περὶ Πομπηΐου 

16 Μάγνου βουλεύεσθαι Ποϑεινὸν τὸν εὐνοῦχον καὶ Θεό-- 
δοτον τὸν Χῖον͵ ἐπὶ μισϑῷ ῥητορικῶν λόγων διδάσκαλον 
ἀνειλημμένον͵ καὶ τὸν Δἰγύπτιον ᾿Δἀχιλλᾶν " κορυφαιό-- 
τατοι γὰρ ἦσαν ἐν κατουνασταῖς καὶ τιϑηνοῖς τοῖς ἄλ-- 
λοις οὗτοι σύμβουλοι. Καὶ τοιούτου δικαστηρίου ψῆφον 

40 Πομπήϊος ἐπ᾽ ἀγκυρῶν πρόσω τῆς χώρας ἀποσαλεύων 
περιέμενεν, ὃν Καίσαρι σωτηρίας χάριν οὐκ nv ἄξιον 
ὀφείλειν. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων τοσοῦτον af γνῶμαι διέ- 
στησαν, ὅσον of μὲν ἀπελαύνειν ἐκέλευον, οἵ δὲ καλεῖν 
καὶ δέχεσθαι τὸν ἄνδρα" Θεόδοτος δὲ δεινότητα λόγου 

6 καὶ ῥητορείαν ἐπιδεικνύμενος οὐδέτερον ἀπέφηνεν 
ἀσφαλές, ἀλλὰ δεξαμένους μὲν Faw Καίσαρα πολέμιον 
καὶ δεσπότην Πομπήϊον, ἀπωσαμένους δὲ καὶ Πομπηΐῳ 
τῆς ἐκβολῆς ὑπαιτέους ἔσεσϑαι καὶ Καίσαρι τῆς διώ-- 
ἕεως" κράτιστον οὖν εἶναι μεταπεμψαμένους ἀνελεῖν 

δοτὸν avdoa’ καὶ γὰρ ἐχείνῳ χαριεῖσϑαι καὶ τοῦτον οὐ 
φοβήσεσϑαι. Προσεπεῖπεο δὲ διαμειδιάσας, ὥς φασιν, 
ὅτι νεκρὸς οὐ δάκνει. 



ΠΟΜΠΗ͂ΙΟΣ. 271 

LXXVIII. Ταῦτα κυρώσαντες ἐπ᾽ ᾿Αχιλλᾷ ποιοῦν-- 
ται τὴν πρᾶξιν. Ὁ δὲ Σεπτίμιόν τινα πάλαι γεγονότα 
Πομπηΐου ταξίαρχον παραλαβὼν καὶ Σάλβιον ἕτερον. 
ἑκατοντάρχην καὶ τρεῖς ἢ τέτταρας ὑπηρέτας ἀνήχϑη 
πρὸς τὴν Πομπηΐου ναῦν. Ἔτυχον δὲ πάντες εἰς αὐτὴν 5 
of δοκιμώτατοι τῶν συμπλεόντων ἐμβεβηκότες, ὅπως 
εἰδεῖεν τὸ πραττόμενον. Ὡς οὖν εἶδον οὐ βασιλικὴν 
οὐδὲ λαμπρὰν οὐδὲ ταῖς Θεοφάνους ἐλπέσιν ὁμοίαν 
ὑποδοχήν, ἀλλ᾽ ἐπὶ μιᾶς ἁλιάδος προσπλέοντας ὀλέγους 
ἀνθρώπους, ὑπείδοντο τὴν ὀλιγωρίαν καὶ τῷ Πομπηΐῳιο 
παρήνουν εἰς πέλαγος ἀνακρούεσϑαι τὴν ναῦν, ἕως ἔξω 
βέλους εἰσίν. Ἐν τούτῳ δὲ πελαξούσης τῆς ἁλιάδος 
φϑάσας ὁ Σεπτέμιος ἐξανέστη καὶ Ρωμαϊστὶ τὸν Πομ-- 
πήϊον αὐτοκράτορα προσηγόρευσεν. Ὁ δὲ ᾿Αχιλλᾶς 
ἀσπασάμενος αὐτὸν Ἑλληνιστὶ παρεκάλει μετελϑεῦν εἰς 16 
τὴν ἁλιάδα" τέναγος γὰρ εἶναι πολὺ καὶ βάϑος οὐκ 
ἔχειν πλόϊμον τριήρει τὴν ϑάλατταν ὑκόψαμμον οὖσαν. 
“Ἅμα δὲ καὶ ναῦς τινες ἑωρῶντο τῶν βασιλικῶν πλη- 
ρούμεναι, καὶ τὸν αἰγιαλὸν ὁπλῖται κατεῖχον, ὥστ᾽ 
ἄφυκτα καὶ μεταβαλλομένοις ἐφαίνετο, xed προσῆν τὸ 30 
διδόναι τοῖς φονεῦσι τὴν ἀπιστέαν αὐτὴν τῆς ἀδικίας 

661 ἀπολογίαν. ᾿ἀσπασάμενος οὖν τὴν Κορνηλίαν προαπο- 
ϑρηνοῦσαν αὐτοῦ τὸ τέλος, καὶ δύο ἑκατοντάρχας προ- 
ἐμβῆναι κελεύσας καὶ τῶν ἀπελευϑέρων ἕνα Φίλιππον 
καὶ ϑεράποντα Σκύϑην ὄνομα, δεξιουμένων αὐτὸν ἤδη 25 
τῶν περὶ toy 4χιλλᾶν ἐκ τῆς ἁλιάδος, μεταστραφεὶς πρὸς 
τὴν γυναῖκα καὶ τὸν υἱὸν εἶπε Σοφοκλέους ἰαμβεῖα" 

Ὅστις δὲ πρὸς τύραννον ἐμπορεύεται, 
κείνου ᾽στὶ δοῦλος, κἂν ἐλεύϑερος μόλῃ. 

LXXIX. Ταῦτα δ᾽ ἔσχατα πρὸς τοὺς ἑαυτοῦ φϑεγ--80 
ξάμενος ἐνέβη καὶ συχνοῦ διαστήματος ὄντος ἐπὶ τὴν 
γῆν ἀπὸ τῆς τριήρους, ὡς οὐδεὶς παρὰ τῶν συμπλεόν- 
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τῶν ἐγένετο λόγος φιλάνϑρωπος πρὸς αὐτὸν, ἀποβλέ- 
wag εἰς τὸν Σεπτέμιον ,,Ov δή πού os εἶπεν ,, ἐγὼ 
γεγονότα συστρατιώτην ἐμὸν ἀμφιγνοῶ;““ κἀκεῖνυς 
ἐπένευσε τῇ κεφαλῇ μόνον, οὐδὲν προσειπὼν οὐδὲ φυ-- 

δ λοφρονηϑείρ. Πολλῆς οὖν πάλιν οὔσης σιωπῆς ὃ Πομ-- 
πήϊος ἔχων ἐν βιβλίῳ μικρῷ γεγραμμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ 
λόγον Ἑλληνικόν, ᾧ παρεσχεύαστο χρῆσϑαι πρὸς τὸν 
Πτολεμαῖον, ἀνεγίνωσκεν. ‘2g δὲ τῇ γῇ προσεπέλαζξον, 
ἡ μὲν Κορνηλία μετὰ τῶν φίλων ἐκ τῆς τριήρους περι-- 

10 παϑὴς οὖσα τὸ μέλλον ἀπεσκοπεῖτο,καὶ ϑαρρϑῖν ἤρχετο 
πολλοὺς ὁρῶσα πρὸς τὴν ἀπόβασιν τῶν βασιλικῶν οἷον 
ἐπὶ τιμῇ καὶ δεξιώσει συνερχομένους. Ἐν τούτῳ δὲ τὸν 
Πομπήϊον τῆς τοῦ Φιλίππου λαμβανόμενον χειρός, ὅπως 
ῥᾷον ἐξανασταίη, Σεπτέμιος ὄπισϑεν τῷ ξίφει διελαύ-- 

Ιόνει πρῶτος, εἶτα Σάλβιος μετ᾽ ἐκεῖνον, εἶτα ᾿Αχιλλᾶς 
ἐσπάσαντο τὰς μαχαίρας. Ὁ δὲ ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις 
τὴν τήβεννον ἐφελκυσάμενος κατὰ τοῦ προσώπου, μηδὲν 
εἰπὼν ἀνάξιον ἑαυτοῦ μηδὲ ποιήσας, ἀλλὰ στενάξας 
μόνον ἐνεχαρτέρησε ταῖς πληγαῖς, ξξήκοντα μὲν δνὸς 

20 δέοντα βεβιωκὼς ἔτη, μιᾷ δ᾽ ὕστερον ἡμέρᾳ τῆς yeve- 
ϑλίου τελουτήσας τὸν βίον. 

LXXX. Οἱ δ᾽ ἀπὸ τῶν νεῶν ὡς ἐθεάσαντο τὸν φό- 
vov, οἰμωγὴν ἐξάκουστον ἄχρι τῆς γῆς exyéavres Epv- 
YOY, ἀράμενοι τὰς ἀγκύρας κατὰ τάχος. Καὶ πνεῦμα 

46 λαμπρὸν ἐβοήϑει πελαγίοις ὑπεκϑέουσιν, wore βουλο-- 
μένους διώκειν ἀποτραπέσϑαι τοὺς Αὐἰγυπτέους. Τοῦ 
δὲ Πομπηΐου τὴν μὲν κεφαλὴν ἀποτέμνουσι, τὸ δὃὲ ἄλλο 
σῶμα γυμνὸν ἐχβαλόντες ἀπὸ τῆς ἁλιάδος τοῖς δεομέ-- 
νοις τοιούτου ϑεάματος ἀπέλιπον. Παρέμεινο δὲ αὐτῷ 

80 Φέλιππος, ἕως ἐγένοντο μεστοὶ τῆς ὄψεως" εἶτα περι-- 
λούσας τῇ ϑαλάσσῃ τὸ σῶμα καὶ χιτωνίῳ τινὶ τῶν ξαυ-- 
τοῦ περιστείλας, ἄλλο δὲ οὐδὲν ἔχων, ἀλλὰ περισκοπῶν 
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τὸν αἰγιαλὸν εὕρε μικρᾶς ἁλιάδος λείψανα, παλαιὰ μὲν," 
ἀρκοῦντα δὲ νεκρῷ γυμνῷ καὶ οὐδὲ ὅλῳ πυρκαϊὰν 
ἀναγκαίαν παρασχεῖν. Ταῦτα συγκομίέξοντος αὐτοῦ καὶ 

συντιϑέντος ἐπιστὰς ἀνὴρ Ῥωμαῖος ἤδη γέρων, τὰς δὲ 
πρώτας στρατείας ἔτι νέος Πομπηΐῳ συνεστρατευμένος ὅ 
Tle ὦν, ὦ ἄνϑρωπϑ “ ξῳη » ϑάπτειν διανοῇ Μάγνον 
Πομπήϊον ,;““ Ἐχείνου δὲ φήσαντος, ὡς ἀπελεύϑερος" 
4d’ οὐ μόνῳ oot ἔφη «τοῦτο τὸ καλὸν ὑπάρξει" 
κἀμὲ δὲ ὥσπερ εὑρήματος εὐσεβοῦς δέξαι κοινωνόν, ὡς 
μὴ κατὰ πάντα μέμφωμαι τὴν ἀποξένωσιν ἀντὶ πολλῶν 10 
ἀνιαρῶν τοῦτο γοῦν εὑράμενος, ἄψασϑαι καὶ περιστεῖ-- 
λαι ταῖς ἐμαῖς χερσὶ τὸν μέγιστον αὐτοχράτορα ‘Po- 
μαίων.““ Οὕτω μὲν ἐκηδεύετο Πομπήϊος. Τῇ δ᾽ vore- 
gate Δεύκιος Δέντλος οὐκ εἰδὼς τὰ πεπραγμένα πλέων 
ἀπὸ Κύπρου καὶ παρὰ γῆν κομιξόμεδνος, ὡς εἶδε νεκροῦ 16 
πυρὰν καὶ παρεστῶτα τὸν Φίλιππον, οὕπω καϑορώμε- 
νος Τίς toa ἔφη ,,xo πεπρωμένον ἐνταῦϑα τελέσας 
ἀναπέπαυται; ““ καὶ μικρὸν διαλιπὼν καὶ στενάξας 
Τάχα δέκ εἶπε ,»σύ, Πομπήϊε Maye. Καὶ μετὰ μι- 
κρὸν ἀποβὰς καὶ συλληφϑεὶς ἀπέϑαιε. Τοῦτο Πομπηΐου 30 

ὑ62 τέλος. Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον Καῖσαρ ἐλϑὼν εἰς Al- 
γυπτον ἄγους τοσούτου καταπεπλησμένην τὸν μὲν προσ- 
φέροντα τὴν κεφαλὴν ὡς παλαμναῖον ἀπεστράφη, τὴν 
δὲ σφραγῖδα τοῦ Πομπηΐου δεξάμενος ἐδάκρυσεν᾽ ἦν 
δὲ γλυφὴ λέων ξιφήρης. ᾿Αχιλλᾶν δὲ καὶ Ποϑεινὸν ἀπέ- 95 
σφαξεν᾽ αὐτὸς δὲ ὁ βασιλεὺς μάχῃ λειφϑεὶς περὶ τὸν 
ποταμὸν ἠφανίσϑη. Θεόδοτον δὲ τὸν σοφιστὴν ἡ μὲν 
ἐκ Καίσαρος δίκη magnate’ φυγὼν γὰρ Αἴγυπτον 
ἐπλανᾶτο ταπεινὰ πράττων καὶ μισούμενος" Βροῦτος 
δὲ Μάρκος, ὅτε Καίσαρα κτείνας ἐχράτησεν, ἐξευρὼν 80 
αὐτὸν ἐν’ 4σίᾳ καὶ πᾶσαν αἰκέαν αἰκισάμενος ἀπέκτεινϑ. 

PLUT. vir. III. 18 
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Τὰ δὲ λείψανα τοῦ Πομπηΐου Κορνηλία δεξαμένη xo- 
μισϑέντα περὶ τὸν AABavov ἔϑηκεν. 

δ 

[ΓΗΣΙΔΑΟΥ KAI ΠΟΜΠΗΙΟΥ͂ ΣΥΓΚΡΙΣΙΣ. 

I. Ἐκκειμένων οὖν τῶν βίων ἐπιδράμωμεν τῷ λόγῳ 
Ι0 ταχέως τὰ ποιοῦντα τὰς διαφορὰς παρ᾽ ἄλληλα συνάγον- 

τες. Ἔστι δὲ ταῦτα᾽ πρῶτον, ὅτι Πομπήϊος ἐκ τοῦ δι- 
καιοτάτου τρόπου παρῆλϑεν εἰς δύναμιν καὶ δόξαν͵ αὐ-- 
τὸς ὁρμηϑεὶς ἀφ᾽ ἑαυτοῦ καὶ πολλὰ καὶ μεγάλα Σύλλᾳ 
τὴν Ἰταλίαν ἀπὸ τῶν τυράννων ἐλευϑεροῦντι συγκα-- 

15 τεργασάμενος, Aynothaos δὲ τὴν βασιλείαν ἔδοξε λαβεῖν 
οὔτε τὰ πρὸς θεοὺς ἄμεμπτος οὔτε τὰ πρὸς ἀνθρώπους, 
κρίνας νοϑείας Δεωτυχέδην, ὃν υἱὸν [αὑτοῦ] ἀπέδειξεν 
ὁ ἀδελφὸς γνήσιον, τὸν δὲ χρησμὸν κατειρωνευσάμενος 
τὸν περὶ τῆς χωλότητος. Ζ)εύτερον, ὅτι Πομπήϊος Σιύλ-- 

Whav καὶ ξῶντα τιμῶν διετέλεσε καὶ τεϑνηκότος ἐκή-- 
δευσε. βιασάμενος Δέπιδον τὸ σῶμα, καὶ τῷ παιδὶ Φαύ-- 
orm τὴν αὑτοῦ ϑυγατέρα συνῴκισεν, ᾿Δ4γησέίλαος δὲ 
“ύσανδρον ἐκ τῆς τυχούδης προφάσεως ὑπεξέρριψε καὶ 
καϑύβρισε. Katrou Σύλλας μὲν οὐκ ἐλαττόνων ἔτυχεν 

257 Πομπηΐῳ παρέσχεν, ᾿4γησίλαον δὲ Λύσανδρος καὶ 
τῆς Σπάρτης βασιλέα καὶ τῆς Ἑλλάδος στρατηγὸν éxot- 
nos. Τρίτον δὲ af περὶ τὰ πολιτικὰ τῶν δικαίων παρα-- 
βάσεις Πομπηΐῳ μὲν δι᾽ οἰκειότητας ἐγένοντο" τὰ γὰρ 
πλεῖστα Καίσαρι καὶ Σκηπίωνι συνεξήμαρτε κηδεσταῖς 

30 οὖσιν ᾿Δγησίλαος δὲ Σφοδρίαν μὲν ἐφ᾽ οἷς ̓ 4ϑηναίους 
ἠδίκησεν ἀποθανεῖν ὀφείλοντα τῷ τοῦ παιδὸς ἔρωτι 
χαριξόμενος ἐξήρπασε, Φοιβίδᾳ δὲ Θηβαίους παρασπον- 
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δήσαντι δῆλος ἦν δι᾽ αὐτὸ τὸ ἀδίκημα προϑύμως βοη- 
Sav. Καϑόλου δὲ ὅσα Ῥωμαίους dv’ αἰδῶ Πομπήϊος ἢ 
ἄγνοιαν αἰτέαν ἔσχε βλάψαι. ταῦτα ϑυμῷ καὶ φιλονει-- 
κέᾳ «Δακεδαιμονέους ᾿4γησίλαος ἔβλαψε τὸν Βοιώτιον 
ἐκκαύσας πόλεμον. 5 

Il. He δὲ καὶ τύχην τινὰ τῶν ἀνδρῶν ἑκατέρου τοῖς 
σφάλμασι προσοιστέον, ἀνέλπιστος μὲν ἡ Πομπηΐου 
Ῥωμαίοις, ᾿4γησέλαος δὲ Δακεδαιμονέους ἀκούοντας καὶ 
προειδότας οὐκ εἴασε φυλάξασϑαι τὴν χωλὴν βασιλείαν. 
Καὶ γὰρ εἰ μυριάκις ἠλέγχϑη “εωτυχέδης ἀλλότριος εἷ-- 10 
ναι καὶ νόϑος. οὐκ ἂν ἠπόρησαν Εὐρυπωντέδαι γνή- 
σιον καὶ ἀρτέποδα τῇ Σπάρτῃ βασιλέα παρασχεῖν. εἰ 
μὴ δι᾽ ᾿4γησίλαον ἐπεσκότησε τῷ χρησμῷ Avoavdgos. 
Οἷον μέντοι τῇ περὶ τῶν τρεδάντων ἀπορίᾳ προσήγαγεν ὁ 
᾿Δ4γησέλαος ἴαμα μετὰ τὴν ἐν Δεύκτροις ἀτυχίαν κελεύ-- 18 
σας τοὺς νόμους ἐκείνην τὴν ἡμέραν καϑεύδειν, οὐ γέ- 
γονεν ἄλλο σόφισμα πολιτικόν, οὐδ᾽ ἔχομέν τι τοῦ Πομ- 
πηΐου παραπλήσιον, ἀλλὰ τοὐναντίον οὐδ᾽ οἷς αὐτὸς 
ἐτίϑει νόμοις ᾧετο δεῖν ἐμμένειν τὸ δύνασθαι μέγα τοῖς 
φέλοις ἐνδεικνύμενος. Ὁ ὃὲ εἰς ἀνάγκην καταστὰς τοῦ 20 
λῦσαι τοὺς νόμους ἐπὶ τῷ σῶσαι τοὺς πολέτας͵, ἐξεῦρε 

τρόπον ᾧ μήτε ἐκείνουρ, βλάψουσι μήτε ὅπως οὐ βλά- 

ψωσι λυϑήσονται. τίϑεμαι δὲ κἀκεῖνο τὸ ἀμίμητον ἔρ- 
γον εἰς πολιτικὴν ἀρετὴν τοῦ ᾿4γησιλάου, τὸ δεξάμενον 
τὴν σκυτάλην ἀπολιπεῖν τὰς év Aol πράξεις. Οὐ γάρ, 25 
ὡς Πομπήϊος, ἀφ᾽ ὧν ἑαυτὸν ἐποίει μέγαν ὠφέλει τὸ 

668 κοινόν, ἀλλὰ τὸ τῆς πατρίδος σκοπῶν τηλικαύτην ἀφῆκε 
δύναμιν καὶ δόξαν, ἡλέκην οὐδεὶς πρότερον οὐδὲ ὕστε--: 
ρον πλὴν ̓ 4λέξανδρος ἔσχεν. 

Ill. *Ax’ ἄλλης τοένυν ἀρχῆς, ἐν ταῖς σερὰτ lets 80 
καὶ τοῖς πολεμικοῖς ἀριϑμῷ μὲν τροπαέων καὶ μεγέϑει 
δυνάμεων, ἃς ἐπηγάγετο Πομπήϊος, ae παρα-- 

* 
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τάξεων. ἃς ἐνέκησεν, οὐδ᾽ ἂν ὁ Ξενοφῶν μοι δοκεῖ πα- 
ραβαλεῖν τὰς ̓ 4γησιλάου νίκας, @ διὰ τάλλα καλὰ κα-- 
ϑάπερ γέρας ἐξαίρετον δέδοται καὶ γράφειν ὃ βούλοιτο 
καὶ λέγειν περὶ τοῦ ἀνδρός. Οἶμαι δὲ καὶ τῇ πρὸς τοὺς 

5 πολεμίους ἐπιεικείᾳ διαφέρειν τὸν ἄνδρα τοῦ ἀνδρός. 
Ὁ μὲν γὰρ ἀνδραποδίσασθαι Θήβας καὶ Μεσσήνην ἐξοι- 
κέσασϑαι βουλόμενος, ἣν μὲν ὁμόκληρον τῆς πατρέδος, 
ἣν δὲ μητρόπολιν τοῦ γένους, παρ᾽ οὐδὲν HAPs τὴν 
Σπάρτην ἀποβαλεῖν" ἀπέβαλε δὲ τὴν ἡγεμονίαν ὁ δὲ 

Ι0καὶ τῶν πειρατῶν τοῖς μεταβαλομένοις πόλεις ἔδωκε 
καὶ Τιγράνην τὸν ᾿Δρμενίων βασιλέα γενόμενον ἐφ᾽ 
ἑαυτῷ ϑριαμβεῦσαι σύμμαχον ἐποιήσατο φήσας ἡμέρας 
μιᾶς αἰῶνα προτιμᾶν. Εἰ μέντοι τοῖς μεγέστοις καὶ κυ-- 
οιωτάτοις εἰς τὰ ὅπλα πράγμασι καὶ λογισμοῖς προστί- 

10ϑεται πρωτεῖον ἀρετῆς ἀνδρὸς ἡγεμόνος. οὐ μικρὸν ὁ 
ΜΔάκων τὸν Ῥωμαῖον ἀπολέλοιπε. Πρῶτον μὲν γὰρ οὐ 
προήκατο τὴν πόλιν οὐδ᾽ ἐξέλιπεν ἑπτὰ μυριάσι στρα-- 
τοῦ τῶν πολεμίων ἐμβαλόντων ὀλίγους ἔχων ὁπλέτας 
καὶ προνενικημένους ἐν Δεύκτροις" Πομπήϊος δὲ, πεν-- 

ο0 τακισχιλίοις μόνοις καὶ τριακοσίοις μίαν Καίσαρος πό-- 

λιν Ἰταλικὴν καταλαβόντος, ἐξέπεσε τῆς Ῥώμης ὑπὸ 
δέους, ἢ τοσούτοις εἴξας ἀγεννῶς ἢ πλείονας ψευδῶς εἰ- 
κάσας᾽ καὶ συσκευασάμενος τὰ τέκνα καὶ τὴν γυναῖκα 
αὑτοῦ, τὰς δὲ τῶν ἄλλων πολιτῶν ἐρήμους ἀπολιπὼν 

46 ἔφυγε, δέον ἢ κρατεῖν μαχόμενον ὑπὲρ τῆς πατρίδος ἢ 
δέχεσϑαι διαλύσεις παρὰ τοῦ κρείττονος" ἦν γὰρ πολί- 
τῆς καὶ οἰκεῖος" νῦν δὲ ᾧ στρατηγίας χρόνον ἐπιμετρῆ-- 
σαι καὶ ὑπατείαν ψηφίέσασϑαι δεινὸν ἡγεῖτο, τούτῳ 
παρέσχε λαβόντι τὴν πόλιν εἰπεῖν πρὸς Μέτελλον, ὅτε 

δυχάἀκεῖνον αἰχμάλωτον αὑτοῦ νομίζει καὶ τοὺς ἄλλους 
ἅπαντας. 

IV. Ὃ τοένυν ἔργον ἐστὶν ἀγαϑοῦ στρατηγοῦ μά- 
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λιστα. κρείττονα μὲν ὄντα βιάσασϑαι τοὺς πολεμίους 
μάχεσϑαι, λειπόμενον δὲ δυνάμει μὴ βιασϑῆναι, τοῦτο 
ποιῶν ᾿Αγησίλαος ἀεὶ διεφύλαξεν ἑαυτὸν ἀνέχητον᾽ 
Πομπήϊον δὲ Καῖσαρ. οὗ μὲν ἦν ἐλάττων, διέφυγε μὴ 
βλαβῆναι, καϑὸ δὲ κρείττων ἦν, ἠνάγκασεν ἀγωνισά- 5 
μενον τῷ πεξῷ περὶ πάντων σφαλῆναι, καὶ κύριος εὐ- 
ϑὺς ἦν χρημάτων καὶ ἀγορᾶς καὶ ϑαλάττης, ὑφ᾽ ὧν 
διεπέπρακτο ἂν ἄνευ μάχης ἐκείνοις προσόντων. Τὸ 
δ᾽ ὑπὲρ τούτων ἀπολόγημα μέγιστόν ἐστιν ἔγκλημα 
στρατηγοῦ τηλικούτου. Νέον μὲν γὰρ ἄρχοντα ϑορύ-- 10 
βοις καὶ καταβοήσεσιν εἰς μαλακίαν καὶ δειλίαν ἐπιτα-- 
ραχϑέντα τῶν ἀσφαλεστάτων ἐκπεσεῖν λογισμῶν εἰκός 
ἐστι καὶ συγγνωστόν" Πομπήϊον δὲ Μάγνον, οὗ Ῥω-- 
μαῖοι τὸ μὲν στρατόπεδον πατρόδα, σύγκλητον δὲ τὴν 
σκηνήν, ἀποστάτας δὲ καὶ προδότας τοὺς ἐν Ρώμῃ πο-- 16 
λιτευομένους καὶ στρατηγοῦντας καὶ ὑπατεύοντας ἐκά- 
Aovy, ἀρχόμενον δὲ ὑπ᾽ οὐδενὸς ἔγνωσαν, πάσας δὲ 
αὐτοκράτορα στρατευσάμενον ἄριστα τὰς στρατείας, τίς 
av ἀνάσχοιτο τοῖς Φαωνίου σκώμμασι καὶ Ζομετέου, καὶ 
iva μὴ ̓ ἀγαμέμνων λέγηται, παρ᾽ ἐλάχιστον ἐκβιασθέντα 30 
τὸν περὶ τῆς ἡγεμονίας καὶ ἐλευϑερίας ἀναρρῖψαι κίν-- 
δυνον; ὃς εἰ μόνον ἐσκόπει τὸ παρ᾽ ἡμέραν ἄδοξον, 
ὥφειλεν ἀντιστὰς ἐν ἀρχῇ διαγωνίσασϑαι περὶ τῆς Ῥώ- 
uns, ἀλλὰ μὴ τὴν φυγὴν ἐκείνην ἀποφαίνων στρατή- 
γημα Θεμιστόκλειον ὕστερον ἐν αἰσχρῷ τέϑεσϑαι τὴν ἐν 25 

664 Θετταλίᾳ πρὸ μάχης διατριβήν. Οὐ γὰρ ἐκεῖνό γε στά- 
διον αὐτοῖς καὶ ϑέατρον ἐναγωνέσασϑαι περὶ τῆς ἡγε- 
μονίας ὁ ϑεὸς ἀπέδειξε τὸ Φαρσάλιον πεδίον, οὐδὲ ὑπὸ 
κήρυκος ἐκαλεῖτο μάχεσϑαι κατιὼν ἢ λιπεῖν ἑτέρῳ τὸν 
στέφανον. ἀλλὰ πολλὰ μὲν πεδία, μυρίας δὲ πόλεις καὶ 80 
γῆν ἄπλετον ἡ κατὰ ϑάλατταν εὐπορία παρέσχε βουλο-- 
μένῳ μιμεῖσϑαι Μάξιμον καὶ Μάριον καὶ Asvuoddoy καὶ, 



278 ILAOTTAPXOY 

αὐτὸν ᾿4γησίλαον, ὃς οὐκ ἐλάττονας μὲν ἐν Σπάρτῃ Bo- 
ρύβους ὑπέμεινε βουλομένων Θηβαίοις ὑπὲρ τῆς χώρας 
μάχεσϑαι, πολλὰς δ᾽ ἐν Αἰγύπτῳ διαβολὰς καὶ κατηγορίας 
καὶ ὑπονοίας τοῦ βασιλέως ἥνεγκεν ἡσυχίαν ἄγειν κε-- 

5 λεύων, χρησάμενος δὲ τοῖς ἀρίστοις ὡς ἐβούλετο λο-- 
γισμοῖς,. οὐ μόνον Αἰγυπτίους ἄκοντας ἔσωσεν, οὐδὲ 
τὴν Σπάρτην ἐν τοσούτῳ σεισμῷ μόνος ὀρϑὴν ἀεὶ διε-- 
φύλαξεν, ἀλλὰ καὶ τρόπαιον ἔστησε κατὰ Θηβαίων ἐν 
τῇ πόλει, τὸ νικῆσαι παρασχὼν αὖϑις ἐκ τοῦ τότε μὴ 

10 προαπολέσϑαι βιασαμένους. Ὅϑεν ᾿4γησίλαος μὲν ὑπὸ 
τῶν βιασϑέντων ὕστερον ἐπῃνεῖτο σωϑέντων, Πομπή-- 
tog δὲ δι᾿ ἄλλους ἁμαρτὼν αὐτούς, οἷς ἐπείσϑη., κατη-- 
γόρους εἶχε. Καίτοι φασί τινες, ὡς ὑπὸ τοῦ πενθεροῦ 
Σκηπίωνος ἐξηπατήϑη᾽ τὰ γὰρ πλεῖστα τῶν χρημάτων 

ls ὧν ἐκόμιξεν ἐξ ᾿Ασίας βουλόμενον αὐτὸν νοσφίσασϑαι 
καὶ ἀποκρύψαντα κατεπεῖξαι τὴν μάχην, ὡς οὐκέτι χρη-- 
μάτων ὄντων. Ὃ κἂν ἀληϑὲς ἦν, παϑεῖν οὐκ ὥφειλεν 
ὁ στρατηγός, οὐδὲ ῥαδίως οὕτω παραλογισϑεὶς ἀποκιν-- 
δυνεῦσαι περὶ τῶν μεγίστων. Ἐν μὲν οὖν τούτοις οὔ- 

rag ἑκάτερον ἀποθεωροῦμεν. 
V. Εἰς Αἴγυπτον δ᾽ ὁ μὲν ἐξ ἀνάγκης ἔπλευσε φεύ-- 

γῶν, ὁ δὲ οὔτε καλῶς οὔτε ἀναγκαίως ἐπὶ χρήμασιν, 
ὅπως ἔχῃ τοῖς Ἕλλησι πολεμεῖν ἀφ᾽ ὧν τοῖς βαρβάροις 
ἐστρατήγησεν. Εἶτα ἃ διὰ Πομπήϊον Αἰγυπτίοις ἐγκα- 

Φολοῦμεν. ταῦτα Αἰγύπτιοι κατηγοροῦσιν ᾿4γησιλάου. Ὁ 
μὲν γὰρ ἠδικήϑη πιστεύσας, ὁ δὲ πιστευϑεὶς ἐγκατέ- 
λιπε καὶ μετέστη πρὸς τοὺς πολεμοῦντας οἷς ἔπλευσε 
συμμαχήσων. 
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I. Tov ᾿4λεξάνδρον τοῦ βασιλέως βέον καὶ τοῦ 5 
Καίσαρος, ὑφ᾽ οὗ κατελύϑη Πομπήϊος, ἐν τούτῳ τῷ 
βιβλίῳ γράφοντες, διὰ τὸ πλῆϑος τῶν ὑποκειμένων 
πράξεων οὐδὲν ἄλλο προεροῦμεν ἢ παραιτησόμεϑα τοὺς 
ἀναγινώσκοντας. ἐὰν μὴ πάντα μηδὲ xa’ ἕκαστον 
ἐξειργασμένως τε τῶν περιβοήτων ἀπαγγέλλωμεν, ἀλλὰ 10 
ἐπιτέμνοντες τὰ πλεῖστα, μὴ συκοφαντεῖν. Οὔτε γὰρ 
ἱστορίας γράφομεν, ἀλλὰ βίους, οὔτε ταῖς ἐπιφανεστά- 
ταις πράξεσι πάντως ἔνεστι δήλωσις ἀρετῆς ἢ κακίας, 

665 ἀλλὰ πρᾶγμα βραχὺ πολλάκις καὶ ῥῆμα καὶ παιδιά τις 
ἔμφασιν ἤϑους ἐποίησε μᾶλλον ἢ μάχαι μυριόνεκροι καὶ 15 - 
παρατάξεις al μέγισται καὶ πολιορκίαι πόλεων. Ὥσπερ 
οὖν οἵ ξωγράφοι τὰς ὁμοιότητας ἀπὸ τοῦ προσώπου καὶ 
τῶν περὶ τὴν ὄψιν εἰδῶν, οἷς ἐμφαίνεται τὸ ἦϑος, ἀνα- 
λαμβάνουσιν, ἐλάχιστα τῶν λοιπῶν μερῶν φροντίξοντες, 
οὕτως ἡμῖν δοτέον εἰς τὰ τῆς ψυχῆς σημεῖα μᾶλλον ἐν--20 
δύεσθαι καὶ διὰ τούτων εἰδοποιεῖν τὸν ἑκάστου βίον, 
ἐάσαντας ἑτέροις τὰ μεγέϑη καὶ τοὺς ἀγῶνας. 

Il. ᾿4λέξανδρος ὅτι τῷ γένει πρὸς πατρὸς μὲν ἦν 

Ἡρακλείδης ἀπὸ Καράνου, πρὸς δὲ μητρὸς Αἰακίδης 
ἀπὸ Νεοπτολέμου, τῶν πάνυ πεπιστευμένων ἐστί. Aé-% 
γδται δὲ Φίλιππος ἐν Σαμοϑράκῃ τῇ Ὀλυμπιάδι συμ-- 
μυηϑεὶς αὐτός τὸ μειράκιον ὧν ἔτι κἀκείνης παιδὸς og- 
φανῆς γονέων ἐρασθῆναι καὶ τὸν γάμον οὕτως ἁρμόσαι, 
πείσας τὸν ἀδελφὸν αὐτῆς ᾿Αρύμβαν. Ἡ μὲν οὖν νύμφη 
πρὸ τῆς νυκτός, ἦ συνεέρχϑησαν εἰς τὸν ϑάλαμον, ἔδοξε 80 
βροντῆς γενομένης ἐμπεσεῖν αὐτῆς τῇ γαστρὶ κεραυνόν, 
éx δὲ τῆς πληγῆς πολὺ πῦρ ἀναφϑέν, εἶτα ῥηγνύμενον 
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sig φλόγας πάντη φερομένας διαλυϑῆναι. Ὁ δὲ Blix 
πος ὑστέρῳ χρόνῳ μετὰ τὸν γάμον εἶδεν ὄναρ αὑτὸν 
ἐπιβάλλοντα σφραγῖδα τῇ γαστρὶ τῆς γυναικός" ἡ δὲ 
γλυφὴ τῆς σφραγῖδος. ὡς ᾧετο, λέοντος εἶχεν εἰκόνα. 

δ Τῶν δὲ ἄλλων μάντεων ὑφορωμένων τὴν ὄψιν, ὡς 
ἀκριβεστέρας φυλακῆς δεομένων τῷ Φιλίππῳ τῶν περὶ 
τὸν γάμον, ᾿Αρίστανδρος ὁ Τελμησσεὺς κύειν ἔφη τὴν 
ἄνθρωπον, οὐϑὲν γὰρ ἀποσφραγίξεσϑαι τῶν κενῶν, 
καὶ κύειν παῖδα ϑυμοειδῆ καὶ λεοντώδη τὴν φύσιν. 

10 Ὥφϑη δέ ποτε καὶ δράκων κοιμωμένης τῆς Ὀλυμπιάδος 
παρεκχτεταμένος τῷ σώματι" καὶ τοῦτο μάλιστα τοῦ Φι-- 
λέππου τὸν ἔρωτα καὶ τὰς φιλοφροσύνας ἀμαυρῶσαι 
λέγουσιν ; ὡς μηδὲ φοιτᾶν ἔτι πολλάκις παρ᾽ αὐτὴν 
ἀναπαυσόμενον; sits δείσαντά τινας μαγείας ἐπ᾽ αὐτῷ 

15 καὶ φάρμακα τῆς γυναικός, εἶτε τὴν ὁμιλίαν ὡς κρεύτ-- 
Tove συνούσης ἀφοσιούμενον. Ἕτερος δὲ περὶ τούτων 
ἐστὶ Aoyog, | ὡς πᾶσαι μὲν at τῇδε γυναῖκες ἔνοχοι τοῖς 
Ὀρφικοῖς οὖσαι καὶ τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον ὀρψιασμοῖς 

ἐκ τοῦ πάνυ παλαιοῦ, Κλώδωνές τε καὶ Μιμαλλόνες 
20 ἐπωνυμίαν ἔχουσαι, πολλὰ ταῖς Ἠδωνίσι καὶ ταῖς περὶ 

τὸν Αἷμον Θρήσσαις ὅμοια δρῶσιν, ἀφ᾽ ὧν δοκεῖ καὶ 
τὸ ϑρησχεύειν ὄνομα ταῖς κατακόροις γενέσϑαι καὶ πε-- 
ριέργοις ἱερουργίαις, ἡ δὲ Ὀλυμπιὰς μᾶλλον ἑτέρων ξη-- 
λώσασα τὰς κατοχὰς καὶ τοὺς ἐνθουσιασμοὺς ἐξάγουσα 

46 βαρβαρικώτερον ὄφεις μεγάλους χειροήϑεις ἐφείλκετο 
τοῖς ϑιάσοις. of πολλάκις ἐκ τοῦ κιττοῦ καὶ τῶν μυστι- 

κῶν λίκνων παραναδυόμενοι καὶ περιελιττόμενοι τοῖς 
ϑύρσοις τῶν γυναικῶν καὶ τοῖς een ἐξέπληττον 

τοὺς ἄνδρας. 

88 ΠΙ. Οὐ μὴν ἀλλὰ Φιλίππῳ μὲν μετὰ τὸ φάσμα πέμ-- 
ψαντι Χαίρωνα τὸν Μεγαλοπολέτην εἰς Δελφοὺς χοη-- 
σμὸν κομισθῆναι λέγουσι παρὰ τοῦ θεοῦ κελεύοντος 
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Ἄμμωνι θύειν καὶ “σέβεσθαι μάλιστα τοῦτον τὸν ϑεόν᾽" 
ἀποβαλεῖν δὲ τῶν ὄψεων αὐτὸν τὴν ἑτέραν, ἣν τῷ τῆς 
ϑύρας ἁρμῷ προσβαλὼν κατώπτευσεν ἐν μορφῇ ̓δρά- 
xovrog συνευναξόμενον τῇ γυναικὶ τὸν ϑεόν. Ἢ δὲ 
Ὀλυμπιάς, ὡς Ἐρατοσθένης φησί, προπέμπουσα τὸν 5 
᾿4λέξανδρον ἐπὶ τὴν στρατείαν καὶ φράσασα μόνῳ τὸ 
περὶ τὴν τέχνωσιν ἀπόρρητον, ἐκέλδυεν ἄξια φρονεῖν 
τῆς γενέσεως. Ἕτεροι δέ φασιν αὐτὴν ἀφοσιοῦσϑαι καὶ 
λέγειν". Ov παύσεταί με διαβάλλων ᾿4λέξανδρος πρὸς 

τὴν Ἥραν; “ Ἐγεννήϑη δ᾽ οὖν ᾿4λέξανδρος ἱσταμένου 10 
μηνὸς Ἑχατομβαιῶνος, ὃν Μακεδόνες Adov καλοῦσιν, 

ἕκτῃ, καϑ᾽ ἣν ἡμέραν ὁ τῆς Ἐφεσίας ᾿Δρτέμιδος ἐνε-- 
πρήσϑη νεώς" ᾧ γ᾽ Ἡγησίας ὁ Μάγνης ἐπιπεφώνηκεν 
ἐπιφώνημα κατασβέσαι τὴν πυρκαϊὰν ἐκείνην ὑπὸ ψυ- 
χφέας δυνάμενον" εἰκότως γὰρ ἔφη καταφλεχϑῆναι τὸν 16 
νεὼν τῆς ᾿“ρτέμιδος ἀσχολουμένης περὶ τὴν ᾿4λεξάν-- 

666 ὅφου μαέωσιν. Ὅσοι δὲ τῶν μάγων ἐν Ἐφέσῳ διατρί- 
βοντες ἔτυχον, τὸ περὶ τὸν νεὼν πάϑος ἡγούμενοι 
πάϑους ἑτέρου σημεῖον εἶναι, διέϑεον τὰ πρόσωπα τυ-- 
πτόμενοι καὶ βοῶντες ἄτην ἅμα καὶ συμφορὰν μεγάλην 30 
τῇ «σέᾳ τὴν ἡμέραν ἐκείνην τετοκέναι. Φιλέππῳ δὲ 
ἄρτι Ποτέδαιαν ἡρηκότι τρεῖς ἧκον ἀγγελίαι κατὰ τὸν 
αὐτὸν χρόνον᾽ ἡ μὲν Ἰλλυριοὺς ἡττᾶσϑαι μάχῃ μεγάλῃ 
διὰ Παρμενέωνος, ἡ δὲ Ὀλυμπέασιν ἵππῳ κέλητι νενι- 
κηκέναι, τρέτη δὲ περὶ τῆς ̓ 4λεξάνδρου γενέσεως. Eq 35 
οἷς ἡδόμενον, ὡς εἰκὸς, ἔτι μᾶλλον of μάντεις ἐπῆραν 
ἀποφαινόμενοι τὸν παῖδα τρισὶ νέκαις συγγεγεννημέ- 
νον ἀνέκητον ἔσεσϑαι. 

IV. Τὴν μὲν οὖν ἰδέαν τοῦ σώματος of υσέππειοι 
μάλιστα τῶν ἀνδριάντων ἐμφαίνουσιν ν vg’ οὗ μόνου 80 
καὶ αὐτὸς ἠξίου πλάττεσθαι. Καὶ γὰρ μάλισϑ᾽ ἃ πολλοὶ 
τῶν διαδόχων ὕστερον καὶ τῶν φίλων ἀπεμιμοῦντο, 
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τήν τε ἀνάτασιν τοῦ αὐχένος εἰς “δὐώνυμον ἡσυχῆ κε- 
κλιμένου καὶ τὴν ὑγρότητα τῶν ὀμμάτων διατετήρηκεν 
ἀκριβῶς ὁ τεχνίτης. ᾿Απελλῆς δὲ γράφων τὸν κεραυνο- 

φόρον οὐκ ἐμιμήσατο τὴν χρόαν, ἀλλὰ φαιότερον καὶ 
6 πεπινωμένον ἐποίησεν. Ἦν δὲ λευκός, ὥς pac’ ἡ δὲ 
λευκότης ἐπεφοίνισσεν αὐτοῦ περὶ τὸ στῆϑος μάλιστα 
καὶ τὸ πρόσωπον. Ὅτι δὲ τοῦ χρωτὸς ἤδιστον anéxver 
καὶ τὸ στόμα κατεῖχεν εὐωδία καὶ τὴν σάρκα πᾶσαν, 
ὥστε πληροῦσϑαι τοὺς χιτωνίσκους, ἀνέγνωμεν ἐν ὑπο-- 

Ἰομνήμασιν ᾿Αριστοξενείοις. Αἰτέα δὲ ἴσως ἡ τοῦ σώμα-- 
τος κρᾶσις πολύϑερμος οὖσα καὶ πυρώδης" ἡ γὰρ εὐω- 
δία γένεται πέψει τῶν ὑγρῶν ὑπὸ ϑερμότητος, ὡς οἴεται 
Θεύφραστος. Ὅϑεν οἵ ξηροὶ καὶ διάπυροι τόποι τῆς of- 
κουμένης τὰ πλεῖστα καὶ κάλλιστα τῶν ἀρωμάτων φέ-- 

Ls ρουσιν" ἐξαιρεῖ γὰρ ὃ ἥλιος τὸ ὑγρὸν ὥσπερ ὕλην 
σηπεδόνος ἐπιπολάζον τοῖς σώμασιν. ᾿Δ4λέξανδρον δὲ 7 
ϑερμότης τοῦ σώματος, ὡς ἔοικε, καὶ ποτικὸν καὶ ϑυ-- 
μοειδῇ παρεῖχεν. Ἔτι δὲ ὄντος αὐτοῦ παιδὸς ἥ τὸ σω-- 
φροσύνη διεφαίνετο τῷ πρὸς τάλλα ῥαγδαῖον ὄντα καὶ 

20 φερόμενον σφοδρῶς ἐν ταῖς ἡδοναῖς ταῖς περὶ τὸ σῶμα 

δυσκίνητον εἶναι καὶ μετὰ πολλῆς πραότητος ἄπτεσϑαι 
τῶν τοιούτων, 7 τὸ φιλοτιμέα παρ᾽ ἡλικέαν ἐμβριϑὲς 
εἶχε τὸ φρόνημα καὶ μεγαλόψυχον. Οὔτε γὰρ ἀπὸ παν-- 
τὸς οὔτε πᾶσαν ἠγάπα δόξαν, ὡς Φέλιππος λόγου τὸ 

25 δεινότητι σοφιστικῶς καλλωπιξόμενος καὶ τὰς ἐν Ὀλυμ-- 
πίᾳ νίκας τῶν ἁρμάτων ἐγχαράττων τοῖς νομίσμασιν, 
ἀλλὰ καὶ τῶν περὶ αὐτὸν ἀποπειρωμένων, εἰ βούλοιτ᾽ 
ἂν Ὀλυμπίασιν ἀγωνίσασϑαι στάδιον, ἦν γὰρ ποδώκης, 

9. Εἰ ys ἔφη ,, βασιλεῖς ἔμελλον Kew ἀνταγωνιστάς."““ 
30 Φαίνεται δὲ καὶ καϑόλου πρὸς τὸ τῶν ἀϑλητῶν γένος 

ἀλλοτρέως ἔχων" πλείστους γέ τοι ϑεὶς ἀγῶνας οὐ μό-- 
νον τραγῳδῶν καὶ αὐλητῶν καὶ κιϑαρῳδῶν, ἀλλὰ καὶ 
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ῥαψῳδῶν, ϑήρας τε παντοδαπῆς καὶ δαβδομαχίας, οὔτε 
πυγμῆς οὔτε παγκχρατέου μετά τινος σπουδῆς ἔθηκεν 
ἄϑλον. 

V. Τοὺς δὲ παρὰ τοῦ Περσῶν βασιλέως πρέσβεις 
ἥκοντας ἀποδημοῦντος Φιλίππου ξενίξζων καὶ γενόμε- ὁ 
νος συνήϑης οὕτως ἐχειρώσατο τῇ φιλοφροσύνῃ καὶ τῷ 
μηδὲν ἐρώτημα παιδικὸν ἐρωτῆσαι μηδὲ μικρόν, ἀλλ᾽ 
ὁδῶν τε μήκη καὶ πορείας τῆς ἄνω τρόπον ἐκπυνϑά- 
νεσϑαι, καὶ περὶ αὐτοῦ τοῦ βασιλέως. ὁποῖος εἴη πρὸς 
τοὺς πολέμους, καὶ τίς ἡ Περσῶν ἀλκὴ καὶ δύναμις, 10 
ὥστε ϑαυμάξειν ἐκείνους καὶ τὴν λεγομένην Φιλέππου 
δεινότητα μηδὲν ἡγεῖσϑαι πρὸς τὴν τοῦ παιδὸς ὁρμὴν 
καὶ μεγαλοπραγμοσύνην. Ὁσάκις γοῦν ἀπαγγελϑείη 
Φίλιππος ἢ πόλιν ἔνδοξον ἡρηκὼς ἢ μάχην τινὰ περι-- 
βόητον νενικηκώς, οὐ πάνυ φαιδρὸς ἣν ἀκούων, ἀλλὰ 16 
πρὸς τοὺς ἡλικιώτας ἔλεγεν ,,2 παῖδες, πάντα προλή-- 
ψεται 6 πατήρ' ἐμοὶ δὲ οὐδὲν ἀπολείψει wed” ὑμῶν 

667 ἔργον ἀποδείξασϑαι μέγα καὶ λαμπρόν.“ Οὐ γὰρ ἡἠδο- 
νὴν ξηλῶν οὐδὲ πλοῦτον, ἀλλ᾽ ἀρετὴν καὶ δόξαν, ἐνό-- 
μιξεν, ὅσῳ πλείονα λήψεται παρὰ τοῦ πατρός, ἐλάττονα 30 
κατορϑώσειν δι᾽ ἑαυτοῦ. Διὸ τοῖς πράγμασιν αὐξομέ-- 
νοις καταναλέσκεσϑαι τὰς πράξεις εἰς ἐκεῖνον ἡγούμενος, 
ἐβούλετο μὴ χρήματα μηδὲ τρυφὰς καὶ ἀπολαύσεις, ἀλλ᾽ 
ἀγῶνας καὶ πολέμους καὶ φιλοτιμίας ἔχουσαν ἀρχὴν 
παραλαβεῖν. Πολλοὶ μὲν οὖν περὶ τὴν ἐπιμέλειαν, ὡς 36 
εἰκὸς, ἦσαν αὐτοῦ τροφεῖς καὶ παιδαγωγοὶ καὶ διδάσκα-- 
λοι λεγόμενοι, πᾶσι δ᾽ ἐφειστήκει Δεωνέδας, ἀνὴρ τό 
τε ἦϑος avornods καὶ συγγενὴς Ὀλυμπιάδος, αὐτὸς μὲν 
οὐ φεύγων τὸ τῆς παιδαγωγίας ὄνομα καλὸν ἔργον 
ἐχούσης καὶ λαμπρόν, ὑπὸ δὲ τῶν ἄλλων διὰ τὸ ἀξίωμα 80 
καὶ τὴν οἰκειότητα τροφεὺς ᾿4λεξάνδρου καὶ καϑηγητὴς 
καλούμενος. Ὁ δὲ τὸ σχῆμα τοῦ παιδαγωγοῦ καὶ τὴν 
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προσηγορίαν ὑποποιούμενος ἦν Δυσίμαχος, τῷ γένει 
"Anagvev, ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχων ἀστεῖον, ὅτι δ᾽ ἑαυτον 
μὲν ὠνόμαξε Φοίνικα, τὸν δὲ ᾿4λέξανδρον ᾿Αχιλλέα, 
Πηλέα δὲ τὸν Φίλιππον, ἠγαπᾶτο καὶ δευτέραν εἶχε 

ὁ χώραν. 
VI. Ἐπεὶ δὲ Φιλονείκου τοῦ Θεσσαλοῦ τὸν Βουκε-- 

φάλαν ἀγαγόντος ὥνιον τῷ Φιλίππῳ τρισκαίδεκα τα-- 
λάντων κατέβησαν εἰς τὸ πεδίον δοκιμάσοντες τὸν ἴπ-- 
πον, ἐδόκει τε χαλεπὸς εἷναι καὶ κομιδῇ δυσχρηστος, οὔτε 

10 ἀναβάτην προσιέμενος οὔτε φωνὴν ὑπομένων τινὸς τῶν 
περὶ τὸν Φίλιππον, ἀλλ᾽ ἁπάντων κατεξανιστάμενορ, 
δυσχεραίνοντος δὲ τοῦ Φιλίππου καὶ κελεύοντος ἀπά-- 
γειν ὡς παντάπασιν ἄγριον καὶ ἀκόλαστον, παρὼν ᾿4λέ-- 
ξανδρος εἶπεν ,,Olov ἵππον ἀπολλύουσι δι᾽ ἀπειρέαν 

16 καὶ μαλακίαν χρήσασϑαι μὴ δυνάμενοι.“ τὸ μὲν οὖν 
πρῶτον ὁ Φίλιππος ἐσιώπησε" πολλάκις δὲ αὐτοῦ πα-- 
ραφϑεγγομενυν καὶ περιπαϑοῦντος ..Επιτιμᾷς σὺ“ ἔφη 
»πρεσβυτέροις ὥς τι πλέον αὐτὸς εἰδὼς ἢ μᾶλλον ἵππῳ 
χρήσασϑαι δυνάμενος; ““ ,, Τούτῳ γοῦν ““ ἔφη ,,.χρησαί-- 

20 env ἂν ἑτέρου βέλτιον.“ ,ἱάν δὲ μὴ χρήσῃ. τίνα δίκην 
τῆς προπετείας ὑφέξεις ;““ “Εγώ. νὴ Je“ εἶπεν .,ἀπο-- 
τίσω τοῦ ἵππου τὴν τιμήν.“ Γενομένου δὲ γέλωτος, 
εἶτα ὁρισμοῦ πρὸς ἀλλήλους εἰς τὸ ἀργύριον, εὐθὺς 
προσδραμὼν τῷ ἵππῳ καὶ παραλαβὼν τὴν ἡνίαν ἐπέ- 

46 στρεψὲ πρὸς τὸν ἥλιον, ὡς ἔοικεν, ἐννοήσας, ὅτι τὴν 
δκιὰν προπέπτουσαν καὶ σαλευομένην ὁρῶν πρὸ αὐτοῦ 
διαταράττοιτο. Μικρὰ δὲ οὕτω παρακαλπάσας καὶ κα-- 
ταψήσας, ὡς ἑώρα πληρούμενον ϑυμοῦ καὶ πνεύματος, 
ἀπορρέψας ἡσυχῆ τὴν χλαμύδα καὶ μετεωρίσας αὑτὸν 

80 ἀσφαλῶς περιέβη. Καὶ μικρὰ μὲν περιλαβὼν ταῖς ἡνίαις 
τὸν χαλινὸν ἄνευ πληγῆς καὶ σπαραγμοῦ προσανέστει-- 
dev’ ὡς δὲ ἑώρα τὸν ἵππον ἀφεικότα τὴν ἀπειλήν, ὁρ-- 
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γῶντα δὲ πρὸρ τὸν δρόμον, ἐφεὶς ἐδίωκεν ἤδη φωνῇ 
ϑρασυτέρᾳ καὶ ποδὸς κρούσει χρώμενος. Τῶν δὲ περὶ 
τὸν Φίλιππον ἦν ἀγωνία καὶ σιγὴ τὸ πρῶτον" ὡς δὲ 
κάμψας ἐπέστρεψεν ὀρϑῶς σοβαρὸς καὶ γεγηϑώς, of 
μὲν ἄλλοι πάντες ἠλάλαξαν, ὁ δὲ πατὴρ καὶ δακρῦσαί 5 
τι λέγεται πρὸς τὴν χαράν, καὶ καταβάντος αὐτοῦ τὴν 
κεφαλὴν φιλήσας 5,8 παῖ“ φάναι ο»ξήτει σεαυτῷ βασι- 
λείαν ἴσην᾽ Maxsdovia γάρ σε οὐ χωρεῖ. Ἢ 

VI. Καϑορῶν δὲ τὴν φύσιν αὐτοῦ δυσκίνητον μὲν 
οὖσαν ἐρίσαντος μὴ βιασθῆναι, ῥαδίως δὲ ἀγομένην 10 
ὑπὸ λόγου πρὸς τὸ δέον, αὐτός te πείθειν ἐπειρᾶτο 
μᾶλλον ἢ προστάττειν, καὶ τοῖς περὶ μουσικὴν καὶ τὰ 
ἐγκύκλια παιδευταῖς οὐ πάνυ τι πιστεύων τὴν ἐπιστα- 
σίαν αὐτοῦ καὶ κατάρτισιν, ὡς μείξονος οὖσαν πραγμα-- 
τείας καὶ κατὰ τὸν Σοφοκλέα 16 

πολλῶν χαλινῶν ἔργον οἰάκων 8’ ἅμα, 
668 μετεπέμψατο τῶν φιλοσόφων τὸν ἐνδοξότατον καὶ λο-- 

γιώτατον ᾿Αφιστοτέλην, καλὰ καὶ πρέπόντα διϑασκάλια 
τελέσας αὐτῷ. Τὴν γὰρ Σταγειριτῶν πόλιν, ἐξ ἧς ἦν 
‘Aguocoréans ἀνάστατον ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγενημένην συν-- 20 
ᾧκισε πάλιν͵ καὶ τοὺς διαφυγόντας ἢ δουλεύοντας τῶν 
πολιτῶν ἀποκατέστησε. Σχολὴν μὲν οὖν αὐτοῖς καὶ 
διατριβὴν τὸ περὶ Μέεξξαν νυμφαῖον ἀπέδειξεν, ὅπου 
μέχρι νῦν ᾿Δριστοτέλους ἔδραρ τὸ λιϑέίνας καὶ ὑποσκίους 

περιπάτους δεικνύουσιν. Ἔοικε δὲ ̓ 4λέξανδρος οὐ μό-- 25 
νον τὸν ἠθικὸν καὶ πολιτικὸν παραλαβεῖν λόγον, ἀλλὰ 
καὶ τῶν ἀπορρήτων καὶ βαθυτέρων διδασκαλιῶν, ἃς of 
ἄνδρες ἰδίως ἀκροαματικὰς καὶ ἐποπτικὰς προσαγορεύ-- 
σντες οὐκ ἐξέφερον εἰς πολλούς, μετασχεῖν. Ἤδη γὰρ 
eis ’Aotav διαβεβηκὼς καὶ πυϑόμενος λόγους τινὰς ἐν 80 
βιβλέοις περὶ τούτων ὑπὸ ᾿Δριστοτέλους ἐκδεδόσϑαι, 
γράφει πρὸς αὐτὸν ὑπὲρ φιλοσοφίας παρρησιαξόμενος 
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ἐπιστολήν, ἧς ἀντίγραφόν ἐστιν" ,.,4λέξανδρος 'άριστο- 
τέλει εὖ πράττειν. Οὐκ ὀρϑῶς ἐποίησας ἐκδοὺς τοὺς 
ἀκροαματικοὺς τῶν λύγων " τένι γὰρ δὴ διοέδομεν ἡμεῖς 
τῶν ἄλλων, sl, καϑ᾽ ovs ἐπαιδεύϑημεν λόγους. οὗτοε 

5 πάντων ἔσονται κοινοί; Ἐγὼ δὲ βουλοίμην ἂν ταῖς περὲ 
τὰ ἄριστα ἐμπειρέαις ἢ ταῖς δυνάμεσι διαφέρειν. Ἔρ- 
ρωσο.“’ Ταύτην μὲν οὖν τὴν φιλοτιμέαν αὐτοῦ παρα-- 
μυϑούμενος ᾿Αριστοτέλης ἀπολογεῖται περὶ τῶν λόγων 
ἐκείνων, ὡς καὶ ἐκδεδομένων καὶ μὴ ἐχδεδομένων. 

ιο᾽4ληϑῶς γὰρ ἡ μετὰ τὰ φυσικὰ πραγματείᾳ πρὸς δι-- 
δασκαλίαν καὶ μάϑησιν οὐδὲν ἔχουσα χρήσιμον ὑπό- 
δειγμα τοῖς πεπαιδευμένοις ax’ ἀρχῆς γέγραπται. 

VIII. 4οκεῖ δέ μοι καὶ τὸ φιλιατρεῖν ᾿4λεξάνδρῳ 
προστρίψασϑαι μᾶλλον ἑτέρων ᾿Δριστοτέλης. Οὐ γὰρ 

15 μόνον τὴν ϑεωρέαν ἠγάπησεν, ἀλλὰ καὶ νοσοῦσιν ἐβοή- 
ϑει τοῖς φίλοις καὶ συνέταττε ϑεραπείας τινὰς καὶ διαί-- 
τας, ὡς ἐκ τῶν ἐπιστολῶν λαβεῖν ἔστιν. Ἦν δὲ καὶ φύ- 
ost φιλολόγος [καὶ φιλομαϑὴς) καὶ φιλαναγνώστης. Καὶ 
τὴν μὲν Ἰλιάδα τῆς πολεμικῆς ἀρετῆς ἐφόδιον καὶ νο-- 

90 μέξων καὶ ὀνομάξων, ἔλαβε μὲν ̓ Δριστοτέλους διορϑώ- 
σαντος ἣν ἐκ τοῦ νάρϑηκος καλοῦσιν, εἶχε δὲ ἀεὶ μετὰ 
τοῦ ἐγχειριδίου κειμένην ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον, ὡς 
Ὀνησίκριτος ἱστόρηκε, τῶν δὲ ἄλλων βιβλίων οὐκ εὖ-- 
πορῶν ἐν τοῖς ἄνω τόποις “ἄρπαλον ἐκέλευσε πέμψαι. 

25 Κἀκεῖνος ἔπεμψεν αὐτῷ τάς τε Φιλέστου βίβλους καὶ 
τῶν Εὐριπίδου καὶ Σοφοκλέους καὶ Αἰσχύλου τραγῳ- 
διῶν συχνάς καὶ Τελέστου καὶ Φιλοξένου διϑυφράμβους. 
᾿Δριστοτέλην δὲ ϑαυμάξων ἐν ἀρχῇ καὶ ἀγαπῶν οὐχ ἥτ- 
τον, ὡς αὐτὸς ἔλεγε, τοῦ πατρός. ὡς δι᾽ ἐκεῖνον μὲν 

δοξῶν, διὰ τοῦτον δὲ καλῶς Lov, ὕστερον ὑποπτότερον 
ἔσχεν, οὐχ ὥστε ποιῆσαί τι κακόν, ἀλλ᾽ αἴ φιλοφροσύ- 
vat τὸ σφοδρὸν ἐχεῖνο καὶ στερκτικὸν οὐκ ἔχουσαι πρὸς 



ΑΔΕΞΑΝΖΔΡΡΟΣ. 287 

αὐτὸν ἀλλοτριότητος ἐγένοντο τεκμήριον. Ὁ μέντοι 
πρὸς φιλοσοφίαν ἐμπεφυκὼς καὶ συντεϑραμμένος ἀπ᾽ 
ἀρχῆς αὐτῷ ζῆλος καὶ πόϑος οὐκ ἐξερρύη τῆς ψυχῆς, 
ὡς ἡ περὶ ᾿ἀνάξαρχόν τε τιμὴ καὶ τὰ πεμφϑέντα ἔζενο-- 
κράτει πεντήκοντα τάλαντα καὶ davdapic καὶ Καλανὸς ὅ 
οὕτω σπουδασϑέντες μαρτυροῦσι. 

IX. Φιλίππου δὲ στρατεύοντος ἐπὶ Βυξαντίους ἦν | 

μὲν ἐκκαιδεκέτης ᾿4λέξανδρος, ἀπολειφϑεὶς δὲ κύριος 
ἐν Μακεδονίᾳ τῶν πραγμάτων καὶ τῆς σφραγῖδος Μαί- 

δων τὲ τοὺς ἀφεστῶτας κατεστρέψατο, καὶ πόλιν ἑλὼν τὰ 
αὐτῶν τοὺς μὲν βαρβάρους ἐξήλασε, συμμέκτους δὲ 
κατοικίσας ᾿Δ4λεξανδρόπολιν προσηγόρευσεν. Ἐν δὲ 
Χαιρωνείᾳ τῆς πρὸς τοὺς Ἕλληνας μάχης παρὼν μετέσχε, 
καὶ λέγεται πρῶτος ἐνσεῖσαι τῷ ἱερῷ λόχῳ τῶν Θηβαίων. 

669Ἔτι δὲ καὶ καϑ᾽ ἡμᾶς ἐδείκνυτο παλαιὰ παρὰ τὸν Κη-- 15 
φισὸν ̓ Αλεξάνδρου καλουμένη δρῦς, πρὸς ἣν τότε κα-- 
τεσκήνωσε, καὶ τὸ πολυάνδριον οὐ πόρρω τῶν Μακε- 
δόνων ἐστίν. Ἐκ μὲν οὖν τούτων, ὡς εἰκός, Φίλιππος 

ὑπερηγάπα τὸν υἷόν, ὥστε καὶ χαίρειν τῶν Μακεδόνων 
᾿4λέξανδρον μὲν βασιλέα, Φίλιππον δὲ στρατηγὸν κα-- 30 
λούντων. Αἱ δὲ περὶ τὴν οἰκίαν ταραχαὶ διὰ τοὺς γά- 
μους καὶ τοὺς ἔρωτας αὐτοῦ τρόπον τινὰ τῆς βασιλείας 
τῇ γυναικωνέτιδι συννοσούσης πολλὰς αἰτίας καὶ μεγά-- 
λας διαφορὰς παρεῖχον, ἃς ἡ τῆς Ὀλυμπιάδος χαλεπό-- 
της.) δυσξήλου καὶ βαρυϑύμου γυναικός, ἔτι μείζονας 35 
ἐποέει παροξυνούσης τὸν ᾿4λέξανδρον. Ἐχφανεστάτην 
δὲ τταλος παρέδχεν ἐν τοῖς Κλεοπάτρας γάμοις. ἣν ὃ 
Φίλιππος ἠγάγετο παρϑένον, ἐρασϑεὶς παρ᾽ ἡλικίαν τῆς 
κόρης. Θεῖος γὰρ ὧν αὐτῆς δ΄ Ἄτταλος ἐν τῷ πότῳ με- 
ϑύων παρεχάλει τοὺς Μακεδόνας αἰτεῖσϑαι παρὰ ϑεῶν 80 
γνήσιον ἐκ Φιλίππου καὶ Κλεοπάτρας γενέσϑαι διάδο-- 
χον τῆς βασιλείας. Ἐπὶ τούτῳ παροξυνϑεὶς ὁ ̓ 4λέξαν-- 
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ὅρος καὶ εἰπών" «Ἡμεῖς δέ oor, κακη κεφαλή, νόϑοι 
δοκοῦμεν; “ ἔβαλε σκύφον ἐπ᾽ αὐτόν. Ὁ δὲ Φίλιππος 
ἐπ᾽ ἐκεῖνον ἐξανέστη σπασάμενος τὸ ξίφος, εὐτυχίᾳ δὲ 

᾿ ἑκατέρου διὰ τὸν ϑυμὸν καὶ τὸν οἶνον ἔπεσε σφαλεές. 
ὅ Ὁ δὲ ᾿Δ4λέξανδρος ἐφυβρίξων ., Οὗτος μέντοι ““ εἶπεν 
»xvdoes, εἰς ‘Aalav ἐξ Εὐρώπης παρεσκευάξετο διαβαί-- 
νειν, ὃς ἐπὶ κλίνην ἀπὸ κλίνης διαβαίνων ἀνατέτρα-- 
πται. Μετὰ ταύτην τὴν παροινίαν ἀναλαβὼν τὴν 
Ὀλυμπιάδα καὶ καταστήσας εἰς Ἤπειρον αὐτὸς ἐν Ἰλλυ-- 

[0 φριοῖς διέτριβεν. Ἐν τούτῳ δὲ Ζημάρατος ὃ Κορίνϑιος, 
ξένος ὧν τῆς οἰκίας καὶ παρρησίας μετέχων, ἀφέκετο 
πρὸς Φίλιππον. Μετὰ δὲ τὰς πρώτας δεξιώσεις καὶ φε-- 
λοφροσύνας ἐπερωτῶντος τοῦ Φιλίππου, πῶς ἔχουσεν 
ὁμονοίας πρὸς ἀλλήλους of Ἕλληνες, ..Πάνυ poor“ ἔφη 

15,004 προσήκει. Φίλιππε, κήδεσϑαι τῆς Ἑλλάδος, ὃς τὸν 
οἶκον τὸν σεαυτοῦ στάσεως τοσαύτης καὶ κακῶν ἐμπέ-- 
πληκας. “5 Οὕτω δὴ συμφρονήσας ὁ Φίλιππος ἔπεμψε 
καὶ κατήγαγε πείσας διὰ τοῦ Δημαράτου τὸν ᾿4λέξαν-- 
δρον. 

0 X. Ἐπεὶ δὲ Πιξόδαρος ὁ Καρίας σατράπης ὑπο-- 
δυύμενος δι᾽ οἰκειότητος εἰς τὴν Φιλίππου συμμαχίαν 
ἐβούλετο τὴν πρεσβυτάτην τῶν ϑυγατέρων ᾿Αρριδαίῳ 
τῷ Φιλέππου γυναῖκα δοῦναι καὶ περὶ τούτων ᾿Αριστό-- 
κριτον εἰς Μακεδονίαν ἀπέστειλεν, αὖϑις ἐγίνοντο λό- 

25 γον καὶ διαβολαὶ παρὰ τῶν φέλων καὶ τῆς μητρὸς πρὸς 
᾿Αλέξανδρον, ὡς ̓ Δρριδαῖον ἐπὶ τῇ βασιλείᾳ Φιλίππου 
γάμοις λαμπροῖς καὶ πράγμασι μεγάλοις εἰσοικειοῦντος. 
‘Pp’ ὧν διαταραχϑεὶς πέμπει Θεσσαλὸν εἰς Καρίαν τὸν 
τῶν τραγῳδιῶν ὑποκριτὴν Πιξοδάρῳ διαλεξόμενον, ὡς 

80 χρὴ τὸν νόϑον ἐάσαντα καὶ οὐ φρενήρη μεϑαρμόσασϑαι 
τὸ κῆδος εἰς ̓ 4λέξανδρον. Καὶ Πιξοδάρῳ μὲν οὐ παρὰ 
μικρὸν ἤρεσκε ταῦτα τῶν προτέρων μᾶλλον. Ὁ δὲ 
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Φίλιππος αἰσθόμενος ἰόντα tov ᾿4λέξανδρον εἰς τὸ da- 
μάτιον, παραλαβὼν τῶν φίλων αὐτοῦ καὶ συνήϑων ἕνα 
Φιλώταν τὸν Παρμενίωνος, ἐπετέμησεν ἰσχυρῶς καὶ 
πικρῶς ἐλοιδόρησεν ὡς ἀγεννῆ καὶ τῶν ὑπαρχόντων 
περὶ αὐτὸν ἀγαϑῶν ἀνάξιον, εἰ Καρὸς ἀνθρώπου καὶ δ 
βαρβάρῳ βασιλεῖ δουλεύοντος ἀγαπᾷ γαμβρὸς γενέσϑαι. 
Τὸν δὲ Θεσσαλὸν ἔγραψε Κορινϑίοις ὅπως ἀναπέμψω- 
σιν ἐν πέδαις δεδεμένον. Τῶν δὲ ἄλλων ἑταίρων “4ρπα-- 
λον καὶ Νέαρχον. ἔτι δ᾽ Ἐριγύιον καὶ Πτολεμαῖον ἐκ 
Μακεδονίας μετέστησεν, οὖς ὕστερον ᾿4λέξανδρος κα-- ἴδ 

ταγαγὼν ἐν ταῖς μεγίσταις ἔσχε τιμαῖς. Ἐπεὶ δὲ Παυ- 
σανίας ᾿Αττάλου γνώμῃ καὶ Κλεοπάτρας ὑβρισϑεὶς καὶ 
μὴ τυχὼν δίκης ἀνεῖλε Φίλιππον. τὸ μὲν πλεῖστον εἰς 
Ὀλυμπιάδα τῆς αἰτίας περιῆλθεν, ὡς ϑυμουμένῳ τῷ 
νεανέσκῳ προσεγκελευσαμένην καὶ παρσξύνασαν, ἔϑιγε 15 

670 δέ τις καὶ ᾿4λεξάνδρου διαβολή. Δέγεται γὰρ ἐντυχόν- 
τος αὐτῷ τοῦ Παυσανίου μετὰ τὴν ὕβριν ἐκείνην καὶ 
ἀποδυρομένου προενέγκασϑαι τὸ τῆς Μηδείας ἰαμ-- 
βεῖον᾽ 

τὸν δόντα καὶ γήμαντα καὶ γαμουμένην. 20 
Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοὺς συναιτίους τῆς ἐπιβουλῆς ave- 
ξητήσας ἐκόλασε, καὶ τὴν Κλεοπάτραν ἀποδημοῦντος 
αὐτοῦ τῆς Ὀλυμπιάδος ὁμῶς μεταχειρισαμένης Nyava- 
κτησε. 

ΧΙ. Παρέλαβε μὲν οὖν ἔτη γεγονὼς εἴκοσι τὴν βα-- 36 
σιλείαν͵ φϑόνους μεγάλους καὶ δεινὰ μίση καὶ κινδύ-- 
vous πανταχόϑεν ἔχουσαν. Οὔτε γὰρ τὰ βάρβαρα καὶ 
πρόσοικα γένη τὴν ἐούλωσιν ἔφερε, ποϑοῦντα τὰς πα- 
τρίους βασιλείαρ, οὔτε τὴν Ελλάδα κρατήσας τοῖς ὅπλοις 
ὁ Φέλιππος οἷον καταζεῦξαι καὶ τυϑασεῦσαι χρόνον 80 
ὄσχεν, ἀλλὰ μόνον μεταβαλὼν καὶ ταράξας τὰ πράγματα 
πολὺν σάλον ἔχοντα καὶ κίνησιν ὑπὸ ἀηϑείας ἀπέλιπε. 

Ριστ. vit. III. 19 
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Φοβουμένων δὲ τῶν Μακεδόνων τὸν καιρόν, καὶ τὰ μὲν 
Ἑλληνικὰ πάντως ἀφεῖναι καὶ μὴ προσβιάξεσϑαι τὸν 
᾿Δλέξανδρον οἰομένων δεῖν, τοὺς δὲ ἀφισταμένους τῶν 
βαρβάρων ἀνακαλεῖσθαι πράως καὶ ϑεραπεύειν τὰς 

5 ἀρχὰς τῶν νεωτερισμῶν, αὐτὸς ἀπ᾿ ἐναντίων λογισμῶν 
ὥρμησε τόλμῃ καὶ μεγαλοφροσύνῃ κτᾶσϑαι τὴν ἀσφά- 
Asvay καὶ σωτηρίαν τοῖς πράγμασιν. as, κἂν ὁτιοῦν 
ὑφιέμενος ὀφϑῇ τοῦ φρονήματος, ἐκιβησομένων ἁπάν-- 
των. Τὰ μὲν οὖν βαρβαρικὰ κινήματα καὶ τοὺς ἐκεῖ 

10 πολέμους κατόπαυσεν ὀξέως ἐπιδραμὼν στρατῷ μέχρι 
πρὸρ τὸν Ἴστρον, 7 καὶ Σύρμον ἐνέκησε μάχῃ μεγάλῃ 
τὸν βασιλέα τῶν Τριβαλλῶν" Θηβαίους δὲ ἀφεστάναι 
πυϑόμενος καὶ συμφρονεῖν αὐτοῖς ᾿4ϑηναίους [ἐθέλων 
ἀνὴρ φανῆναι) εὐθὺς nye διὰ Πυλῶν τὴν δύναμιν, εἰ- 

1b πὼν ὅτι Ζημοσϑένει παῖδα μὲν αὐτόν, ἕως ἦν ἐν Ἰ2-- 
λυριοῖς καὶ Τριβαλλοῖς, ἀποχαλοῦντι, μειράκιον δὲ περὶ 
Θετταλίαν γενόμενον βούλεται πρὸς τοῖς ᾿4θηναίον τεί- 
χεσιν ἀνὴρ φανῆναι. Προσμίξας δὲ ταῖς Θήβαις καὶ de~ 
δοὺς ἔτι τῶν πεπραγμένων μετάνοιαν ἐξῇτει Φοένικα 

40 καὶ Προϑύτην, καὶ τοῖς μεταβαλλομένοις πρὸς αὐτὸν 
ἄδειαν ἐκήρυττε, Τῶν ὃὲ Θηβαίων ἀντεξαιτούντων 
μὲν παρ᾽ αὐτοῦ Φιλώταν καὶ ᾿Αἀντέπατρον, κηρυττόντωον 
03 τοὺς τὴν Ἑλλάδα βουλομένους συνελευϑεροῦν τάτ-- 
τεσϑαι μετ᾽ αὐτῶν. οὕτως ἔτρεψε τοὺς Μακεδόνας πρὰς 

46 πόλεμον. Ἠγωνίσϑη μὲν οὖν ὑπὲρ δύναμιν ἀρετῇ καὶ 
προϑυμέᾳ τὰ παρὰ τῶν Θηβαίων πολλαπλασίοις οὖσι 
τοῖς πολεμέοις ἀντιταχϑέντων᾽ ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν Καὸδ-- 
μδίαν ἀφέντες of φρουροὶ τῶν Μακεδόνων ἐπέπιπεον 
αὐτοῖς ἐξόπισθεν, κυκλωθέντες of πλεῖστοι κατὰ τὴν 

80 μάχην αὐτὴν ἔπεσον. ἡ δὲ πόλις ἥλω καὶ διαρπασϑεῖσα 
κατεσκάφη, τὸ μὲν ὅλον προσδοκήσαντος αὐτοῦ τοὺς 
“Ἕλληνας ἐχπλαγέντας πάϑει τηλικούτῳ καὶ πτήξαντας 
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ἀτρεμήσειν, ἄλλως δὲ καὶ καλλωπισαμένου χαρίξεσϑαι 
τοῖρ τῶν συμμάχων ἐγκλήμασι" καὶ γὰρ Φωκεῖς καὶ 
Πλαταιδῖς τῶν Θηβαίων κατηγόρησαν. Ὑπεξελόμενος 
δὲ τοὺς ἱερεῖς καὶ τοὺς ξένους τῶν Μακεδόνων ἅπαντας 
καὶ τοὺς ἀπὸ Πινδάρου γεγονότας καὶ τοὺς ὑπεναντιω- ὅ 
ϑέντας τοῖς ψηφισαμένοις τὴν ἀπόστασιν, ἀπέδοτο τοὺς 
ἄλλους περὶ τρισμυρίους γενομένους" of "a ἀποϑανόν-- 

τὸς ὑπὲρ ἐξακισχιλέους ἧσαν. 

ΧΙΙ. Ἐν δὲ τοῖς πολλοῖς πάϑεσι καὶ χαλεποῖς ἐκεί- 
voig, ἃ τὴν πόλιν κατεῖχε, Θρᾷκές τινδρ ἐκκόψαντες οἱ-- 10 
κίαν Τιμοχλείας, γυναικὸς ἐνδόξου καὶ σώφρονος. av- 
τοὶ μὲν τὰ χρήματα διήρπαζον, ὁ δὲ ἡγεμὼν τῇ γυναικὶ 
πρὸς βίαν συγγενόμϑονος καὶ καταισχύνας ἀνέκρινεν, εἴ 
που χρυσίον ἔχοι κεκρυμμένον ἢ ἀργύριον. ‘H δὲ ἔχειν 
ὡμολόγησε, καὶ μόνον εἰς τὸν κῆπον ἀγαγοῦσα καὶ δεί- 1 

671 ξασα φρέαρ, ἐνταῦϑα ἔφη τῆς πόλεως ἁλισκομένης κα-- 
ταβαλεῖν αὐτὴ τὰ τιμιώτατα τῶν χρημάτων. Ἐγκύπτον- 

τος δὲ τοῦ Θρᾳκὸς καὶ κατασκεπτομένου τὸν τόπον, 
ἔωσεν αὐτὸν ἐξόπισϑεν γενομένη͵ καὶ τῶν λίϑων ἐπεμ- 
βαλοῦσα πολλοὺς ἀπέκτεινεν. Lg δὲ ἀνήχϑη πρὸς ᾿41λέ- 20 
ἕανδρον ὑπὸ τῶν Θροκῶν δεδεμένη, πρῶτον μὲν ἀπὸ 
τῆς ὄψεως καὶ τῆς βαδίσεως ἐφάνῃ tig ἀξιωματικὼ καὶ 
μεγαλόφφων͵ ἀνεκπλήκτωρ καὶ ἀδεῶς ἑπομένη τοῖς ὥγου--: 
ow’ ἔπειτα τοῦ βασιλέως ἐρωτήσαντος. ἥτις sin γυναν- 
κῶν, ἀπεκρίνατο Θεαγένους ἀδελφὴ γεγονέναι τοῦ πα- 36 
ραταξαμένου πρὸς Φίλιππον ὑπὲρ τῆς τῶν Ἑλλήνων 
ἐλευϑερέας καὶ πδσόντος ἐν Χαιρωνείᾳ στρατηγοῦντος. 
Θαυμάσας οὖν ὁ ̓ 4λέξανδρος αὐτῆς καὶ τὴν ἀπόκχφεσιν 
καὶ τὴν πρᾶξιν ἐκέλευσεν ἐλευϑέφαν ἀπιέναι μετὰ τῶν 
τέκνων. 30 

XI. ᾿φϑηναίοις δὲ διηλλάγη καίπερ ov μετρέως 
ἐνεγκοῦσι τὸ περὶ Θήβας δυστύχημα᾽ καὶ γὰρ τὴν τῶν 

195 
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μυστηρίων ἑορτὴν ἐν χερσὶν ἔχοντες ὑπὸ πένϑους ἀφῆ- 
καν͵ καὶ τοῖς καταφυγοῦσιν ἐπὶ τὴν πόλιν ἁπάντων με-- 
τεδίδοσαν τῶν φιλανθρώπων. ᾿᾽41λ᾽ εἴτε μεστὸς ὧν ἤδη 
τὸν ϑυμόν, ὥσπερ of λέοντες, εἴτε ἐπιεικὲς ἔργον ὦμο-- 

6 τάτῳ καὶ σκυϑρωποτάτῳ παραβαλεῖν βουλόμενος, οὐ 
μόνον ἀφῆκεν αἰτέας πάσης, ἀλλὰ καὶ προσέχειν ἐκέ- 
λευσε τοῖς πράγμασι τὸν νοῦν τὴν πόλιν, ὡς. εἴ τι 
συμβαίη περὶ αὐτόν. ἄρξουσαν τῆς Ἑλλάδος. Ὕστερον 
μέντοι πολλάκις αὐτὸν ἡ Θηβαέων ἀνιᾶσαι συμφορὰ λέ- 

1Ι0γεται καὶ πρᾳότερον οὐκ ὀλίγοις παρασχεῖν. Ὅλως δὲ 
καὶ τὸ περὶ Κλεῖτον ἔργον ἐν οἴνῳ γενόμενον καὶ τὴν 
πρὸς Ἰνδοὺς τῶν Μακεδόνων ἀποδειλέασιν, ὥσπερ ἀτε-- 
Aq τὴν στρατείαν καὶ τὴν δόξαν αὐτοῦ προεμένων. εἰς 
μῆνιν ἀνῆγε Διονύσου καὶ νέμεσιν. Ἦν δὲ Θηβαίων 

16 οὐδεὶς τῶν περιγενομένων, ὃς ἐντυχών τι καὶ δεηϑ εὶς 
ὕστερον οὐ διεπράξατο παρ᾽ αὐτοῦ. Ταῦτα μὲν τὰ περὶ 
Θήβας. 

XIV. Εἰς δὲ τὸν Ισϑμὸν τῶν Ἑλλήνων συλλεγέν- 
τῶν καὶ ψηφισαμένων ἐπὶ Πέρσας μετ᾽ ᾿4λεξάνδρου 

"Ὁ στρατεύειν ἡγεμὼν ἀνηγορεύϑη. Πολλῶν δὲ καὶ πολι- 
τικῶν ἀνδρῶν καὶ φιλοσόφων ἀπηντηκότων αὐτῷ καὶ 
συνηδομένων, ἤλπιξξ καὶ Διογένην τὸν Σινωπέα ταὐτὸ 
ποιήσειν διατρέβοντα περὶ Κόρινϑον. 2g δὲ ἐκεῖνος 
ἐλάχιστον ᾿4λεξάνδρου λόγον ἔχων ἐν τῷ Κρανείῳ σχο- 

95 Any ἦγεν, αὐτὸς ἐπορεύετο πρὸς αὐτόν᾽ ἔτυχε δὲ κατα-- 
κείμενος ἐν ἡλίῳ. Καὶ μικρὸν μὲν ἀνεκάϑισεν ἀνθρώ- 
πῶν τοσούτων ἐπερχομένων καὶ διέβλεψεν εἰς τὸν .4λέ- 
ἕανδρον. ‘2g δὲ ἐκεῖνος ἀσπασάμενος καὶ προσειπὼν 
αὐτὸν ἠρώτησεν, εἴ τινος τυγχάνει δεόμενος ,,Mixody 

80 εἶπεν ,,ἀπὸ τοῦ ἡλίου μετάστηϑι.““ Πρὸς τοῦτο λέγεται 
τὸν ᾿4λέξανδρον οὕτω διατεϑῆναι καὶ θαυμάσαι κατα- 
φφονηϑέντα τὴν ὑπεροψίαν καὶ τὸ μέγεϑος τοῦ ἀνδρός, 
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ὥστε τῶν περὶ αὐτόν, ὡς ἀπήεσαν, διαγελώντων καὶ 
σκωπτόντων ..γ.41λλὰ μὴν ἐγὼ“ εἶπεν el μὴ ̓ 4λέξανδρος 
ἥμην, Διογένης ἂν ἥμην.““ Βουλόμενος δὲ τῷ ϑεῷ χρή-- 
σασϑαι περὶ τῆς στρατείας ἦλϑεν sls Δελφούς" καὶ 
κατὰ τύχην ἡμερῶν ἀποφράδων οὐσῶν. ἐν αἷς οὐ νενό- δ 
usora. θεμιστεύειν, πρῶτον μὲν ἔπεμπε παρακαλῶν 
τὴν πρόμαντιν. Ὡς δὲ ἀρνουμένης καὶ προϊσχομένης 
τὸν νόμον αὐτὸς ἀναβὰς Bla πρὸς τὸν ναὸν εἷλκεν av- 
τήν, ἡ δὲ ὥσπερ ἐξηττημένη τῆς σπουδῆς εἶπεν" ,, Avi- 
“ntos εἶ, ὦ nal,“ τοῦτο ἀκούσας ᾿4λέξανδρος οὐκέτε!ο 
ἔφη χρήξειν ἑτέρου μαντεύματος, ἀλλ᾽ ἔχειν ὃν ἐβού- 
Asto παρ᾽ αὐτῆς χρησμόν. Ἐπεὶ δὲ ὥρμησε πρὸς τὴν 
στρατείαν, ἄλλα τὸ δοκεῖ σημεῖα παρὰ τοῦ δαιμονέου 
γενέσθαι, καὶ τὸ περὶ «Δεέβηϑρα τοῦ Ὀρφέως ξόανον (ἦν 
δὲ κυπαρέττινον) ἰδρῶτα πολὺν ὑπὸ τὰς ἡμέρας ἐκείνας 16 
ἀφῆκε. Φοβουμένων δὲ πάντων τὸ σημεῖον ᾿ΑΔρίσταν--: 
δρος ἐκέλευε ϑαρρεῖν, ὡς ἀοιδίμους καὶ περιβοήτους 

672 κατεργασόμενον πράξεις. αἵ πολὺν ἰδρῶτα καὶ πόνον 
ὑμνοῦσι ποιηταῖς καὶ μουσικοῖς παρέξουσι. - 

XV. Τῆς δὲ στρατιᾶς τὸ πλῆϑος of μὲν ἐλάχιστον 30 
λέγοντες τρισμυρίους πεζοὺς καὶ τετρακισχιλέους inx- 
πεῖς. of δὲ πλεῖστον πεζοὺς μὲν τετρακισμυρέους καὶ 
τρισχιλίους, ἱππέας δὲ πεντακισχιλίους ἀναγράφουσιν. 
Ἐφόδιον δὲ τούτοις οὐ πλέον ἑβδομήκοντα ταλάντων 
ἔχειν αὐτὸν ᾿Αριστόβουλος ἱστορεῖ, Δοῦρις δὲ τριάκοντα I 
μόνον ἡμερῶν διατροφήν, Ὀνησίχριτος δὲ καὶ διακό- 
σια τάλαντα προσοφείλειν. ᾿4λλὰ καίπερ ἀπὸ μικρῶν 
καὶ στενῶν οὕτως ὁρμώμενος, οὐ πρότερον ἐπέβη τῆς 
νεὼς ἢ τὰ τῶν ἑταίρων πράγματα σκεψάμενος ἀπονεῖ-- 
μαι τῷ μὲν ἀγρόν, τῷ δὲ κώμην, τῷ δὲ συνοικέας πρόσ-- 80 
οδον ἢ λιμένος. Ἤδη δὲ κατανηλωμένων καὶ διαγεγραμ-- 
μένων σχεδὸν ἁπάντων τῶν βασιλικῶν ὁ Περδίέκκαβ 
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»οοΣεαυτῷ δέ“ εἶπεν ,@ βασιλεῦ, τί καταλείπεις 3“ τοῦ 

δὲ φήσαντος ὅτι τὰς ἐλπέδας, ,ς»Οὐκοῦν“ ἔφη ..καὶ ἡμεῖς 
τούτων κοινωνήσομεν Of μετὰ σοῦ στρατευόμενοι." Πα- 
φραιτησαμένου δὲ τοῦ Περδώικου τὴν διαγεγραμμένην 

ὅ χτῆσιν αὐτῷ, καὶ τῶν ἄλλων φίλων ἔνιοι τὸ αὐτὸ ἐποέη-- 
σαν. Τοῖς δὲ λαμβάνουσι καὶ δεομένοις προϑύμως ἐχα-- 
ρέξετο, καὶ τὰ πλεῖστα τῶν ἐν Μακεδονίᾳ διανέμων ov- 
τως κατηνάλωσε. Τοιαύτῃ μὲν ὁρμῇ καὶ παρασκευῇ 
διανοίας τὸν Ἑλλήσποντον διεπέρασεν. ᾿Δναβὰς δὲ εἰς 

ΙΟἼλεον ἔϑυσε τῇ ᾿4ϑηνᾷ καὶ τοῖς ἥρωσιν ἔσπεισε. Τὴν δὲ 
᾿Αχιλλέως στήλην ἀλειψάμενος λίπα καὶ μετὰ τῶν ἕταί- 
ρων συναναδραμὼν γυμνός, ὥσπερ ἔϑος ἐστίν, ἐστεφά-- 
νῶσε μακαρίσας αὐτόν. ore καὶ ζῶν φέλου πιστοῦ καὶ 
τελευτήσας μεγάλου κήρυκος ἔτυχεν. Ἐν δὲ τῷ περιζέ-- 

1ό ναι καὶ ϑεᾶσθαι τὰ κατὰ τὴν πόλιν ἐρομένου τινὸς αὖ-- 
τόν, at βούλεται τὴν ᾿Αλεξάνδρου λύραν ἰδεῖν, ἐλάχε-- 
στα φροντίζειν ἐκείνης ἔφη. τὴν δ᾽ ᾿Αχιλλέως ξητεῖν, 7 
τὰ κλέα καὶ τὰς πράξεις ὕμνει τῶν ἀγαϑῶν ἀνδρῶν 
ἐκεῖνος. 

4 ΧΥΙ. Ἔν δὲ τούτῳ τῶν Ζίκρείου στρατηγῶν μεγά- 
Any δύναμιν ἡϑροικότων καὶ παρατεταγμένων ἐπὶ τῇ 
διαβάσει τοῦ Τρανιχοῦ, μάχεσθαι μὲν ἴσως ἀναγκαῖον 
ἦν, ὥσπερ ἐν πύλαις τῆς ᾿Ασίας, περὶ τῆς εἰσόδου καὶ 
ἀρχῆς" τοῦ δὲ ποταμοῦ τὸ βάϑος καὶ τὴν ἀνωμαλίαν 

96 καὶ τραχύτητα τῶν πέραν ὄχϑων, πρὸς οὖς ἔδει γένε-- 
σϑαι τὴν ἀπόβασιν μετὰ μάχης, τῶν πλείστων δεδιό-- 
τῶν; ἐνίων δὲ καὶ τὸ weol τὸν μῆνα νενομισμένον οἶο-- 
μένων δεῖν φυλάξασϑαι (Δαισίου γὰρ οὐκ εἰώθεισαν οἵ 
βασιλεῖς τῶν Μακεδόνων ἐξάγειν τὴν στρατιάν)τοῦτο μὲν. 

30 ἐπηνωρθϑώσατο κελεύσας δεύτερον ᾿Αρτεμέσιον ἄγειν, 
τοῦ δὲ Παρμενέωνος, ὡς ὀψὲ τῆς ὥρας οὔσης. οὐκ ἐῶν-- 
τος ἀποκινδυνεύειν, eixay αἰσχύνεσθαι τὸν Ελλήσπον- 
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τον. εἰ φοβήσεται τὸν Γρανικὸν διαβεβηκὼς ἐκεῖνον, 
ἐμβάλλει τῷ φεύματι σὺν ἴλαις ἱππέων τρισκαίδεκα" καὶ 
πρὸς ἐναντία βέλη καὶ τόπους ἀπορρῶγας ὅπλοις κατα- 
πεφραγμένους καὶ ἵπποις ἐλαύνων, καὶ διὰ ῥεύματος 
παραφέροντος καὶ περικλύξοντος, ἔδοξε μανικῶς καὶ πρὸς 5 
ἀπόνοιαν μᾶλλον ἢ γνώμῃ στρατηγεῖν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ 
ἐμφὺς τῇ διαβάσει καὶ κρατήσας τῶν τόπων χαλεπῶς 
καὶ μόλις, ὑγρῶν καὶ περισφαλῶν γενομένων διὰ τὸν 
πηλόν, εὐθὺς ἠναγκάξετο φύρδην μάχεσϑαι καὶ κατ᾽ 
ἄνδρα συμπλέκεσϑαι τοῖς ἐπιφερομένοις, πρὶν εἰς τάξεν 10 
τινὰ καταστῆναι τοὺς διαβαένοντας. Ἐνέκειντο γὰρ. 
κραυγῇ καὶ τοὺς ἵππους παραβάλλοντες τοῖς ἵπποις 

ἐχρῶντο δόρασι, καὶ ξίφεσι τῶν δοράτων συντριβέντων. 
ἸΩσαμένων δὲ πολλῶν ἐπ᾽ αὐτὸν (ἦν δὲ τῇ πέλτῃ καὶ 
τοῦ κράνους τῇ χαίτῃ διαπρεπής, ἧς ἑκατέρωϑεν εἰστή-- 16 
wee πτερὸν λευχότητι καὶ μεγέϑει ϑαυμασίόν), ἀκοντι-- 

678 σϑεὶς μὲν ὑπὸ τὴν ὑποπτυχίδα τοῦ ϑώρακος οὐκ ἐτρώ-- 
ϑη, Ῥοισάχου δὲ καὶ Σπιϑριδάτου τῶν στρατηγῶν προσ-- 
φερομένων ἅμα, τὸν μὲν ἐχκλίνας, Ῥοισάκῃ δὲ προεμ-- 
βαλὼν τεϑωρακισμένῳ καὶ τὸ δόρυ κατακλάσας ἐπὶ τὸ 30 
ἐγχειρέδιον ὥρμησε. Συμπεπτωχότων δὲ αὐτῶν ὁ Σπι- 
ϑοιδάτης ὑποστήσας ἐκ πλαγίων τὸν ἵππον καὶ μετὰ 
σπουδῆς συνεξαναστὰς κοπίδι βαρβαρικῇ κατήνεγκε" 
καὶ τὸν μὲν λόφον ἀπέρραξε μετὰ ϑατέρου πτεροῦ, τὸ 
δὲ κράνος πρὸς τὴν πληγὴν ἀκριβῶς καὶ μόλις ἀντέσχδν, 25 
ὥστε τῶν πρώτων ψαῦσαι τριχῶν τὴν πτέρυγα τῆς κο- 
πέδος. Ἑτέραν δὲ τὸν Σπιθριδάτην πάλιν ἐπαιρόμενον 
ἔφϑασε Κλεῖτος ὁ μέλας τῷ ξυστῷ διελάσας μέσον. 
Ὁμοῦ δὲ καὶ Ῥοισάκης ἔπεσεν ὑπὸ ᾿4λεξάνδρου ξέφει 
πληγείς. Ἐν τούτῳ δὲ κινδύνου καὶ ἀγῶνος ovens τῆς 80 
ἵππομαχέας ἥ τε φάλαγξ διέβαινε τῶν Μακεδόνων καὶ 
συνῆγον αἱ πεζαὶ δυνάμεις. Οὐ μὴν ὑπέστησαν εὐρώ-- 
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στως οὐδὲ πολὺν χρόνον, ἀλλ᾽ ἔφυγον τραπόμενοι πλὴν 
τῶν μισϑοφόρων Ἑλλήνων. Οὗτοι δὲ πρός τινε λόφῳ 
συστάντες ἤτουν τὰ πιστὰ τὸν ᾿Αλέξανδρον. Ὁ δὲ ϑυμῷ 
μᾶλλον ἢ λογισμῷ πρῶτος ἐμβαλὼν τόν τε ἵππον ἀπο-- 

5 βάλλει ξίφει πληγέντα διὰ τῶν πλευρῶν (ἦν δὲ ἕτερος, 
οὐχ ὁ Βουκεφάλαρ), καὶ τοὺς πλείστους τῶν ἀποϑανόν-- 
τῶν καὶ τραυματισϑέντων ἐκεῖ συνέβη κινδυνεῦσαι καὶ 
πεσεῖν πρὸς ἀνθρώπους ἀπεγνωκότας καὶ μαχίμους συμ-- 
πλεκομένους. Λέγονται δὲ πεζοὶ μὲν δισμύριοι τῶν βαρ-: 

10 βάρων, ἱππεῖς δὲ δισχίλιοι πεντακόσιοι πεσεῖν. Τῶν δὲ 
περὶ τὸν ᾿4λέξανδρον ᾿Δριστόβουλός φησι τέσσαρας καὶ 
τριάκοντα νεκροὺς γενέσϑαι τοὺς πάντας, ὧν ἐννέα πε-- 
ξοὺς εἶναι. Τούτων μὲν οὖν ἐκέλευσεν εἰκόνας ἀναστα-- 
ϑῆναι χαλκᾶς. ἃς Δύσιππος εἰργάσατο. Κοινούμενος δὲ 

is τὴν νέκην τοῖς Ἕλλησιν ἰδ be μὲν τοῖς ᾿Αϑηναίοις ἔπεμψε 

τῶν αἰχμαλώτων τριακοσίας ἀσπίδας , κοινῇ δὲ τοῖς ἄλ-- 
λοις λαφύροις ἐκέλευσεν ἐπιγράψαι φιλοτιμοτάτην ἐπι-- 
γραφήν" .»4λέξανδρος ὁ Φιλίππου καὶ οἵ Ἕλληνες πλὴν 
“ακεδαιμονίων ἀπὸ τῶν βαρβάρων τῶν τὴν ‘Aolay κα-- 

"οτοικούντων.““ Ἐχπώματα δὲ καὶ πορφύρας καὶ ὅσα τοι-- 
αὔτα τῶν Περσικῶν ἔλαβε,πάντα τῇ μητρὶ πλὴν ὀλέγων 
ἔπεμψεν. | 

XVII. Οὗτος ὁ ἀγὼν μεγάλην εὐϑὺς ἐποίησε τῶν 
πραγμάτων μεταβολὴν πρὸς ᾿4λέξανδρον, ὥστε καὶ Σάρ-- 

25 δεις, τὸ πρόσχημα τῆς ἐπὶ ϑαλάσσῃ τῶν βαρβάρων nye- 
μονίας. παραλαβεῖν καὶ τἄλλα προστίϑεσϑαι. Μόνη δὲ 
“4λικαφνασσὸς ἀντέστη καὶ ἈΠέλητος, ἃς ἑλὼν κατὰ κρά- 
τος καὶ τὰ περὶ αὐτὰς πάντα χειρωσάμενος ἀμφέβολος 
ἦν πρὸς τὰ λοιπὰ τῇ γνώμῃ. Καὶ πολλάκις μὲν ἔσπευδε 

80 Ζ“αρεέῳ συμπεσὼν ἀποκινδυνεῦσαι περὶ τῶν ὅλων, πολ-- 
λάκις δὲ τοῖς ἐπὶ ϑαλάσσῃ πράγμασι καὶ χρήμασι διξνο-- 
sito πρῶτον οἷον ἐνασκήσας καὶ ῥώσας αὑτὸν οὕτως 
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ἀναβαίνειν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. Ἔστι δὲ τῆς Δυκέας κρήνη περὶ 
τὴν Ξανϑίων πόλιν, ἧς τότε λέγουσιν αὐτομάτως περι- 
τραπείσης καὶ ὑπερβαλούσης ἐκ βυϑοῦ δέλτον ἐκπεσεῖν 
χαλκῆν τύπους ἔχουσαν ἀρχαίων γραμμάτων. ἐν οἷς 

ἐδηλοῦτο παύσεσϑαι τὴν Περσῶν ἀρχὴν ὑπὸ Ἑλλήνων 5 
καταλυϑεῖσαν. Τούτοις ἐπαρϑεὶς ἠπείγετο τὴν maga- 
λέαν ἀνακαϑήρασϑαι μέχρι τῆς Φοινέκης καὶ Κιλικίας. 
Ἢ δὲ τῆς Παμφυλίας παραδρομὴ πολλοῖς γέγονε τῶν 
ἱστορικῶν ὑπόϑεσις γραφικὴ πρὸς ἔκπληξιν καὶ ὄγκον, 
ὡς ϑείᾳ τινὶ τύχῃ παραχωρήσασαν ᾿4λεξάνδρῳ τὴν ϑά- 10 
λαόσαν, ἄλλως ἀεὶ τραχεῖαν ἐκ πελάγους προσφερομέ- 
νην; σπανέως δέ ποτε λεπτοὺς καὶ προσεχεῖς ὑπὸ τὰ 
κρημνώδη καὶ παρερρωγότα τῆς ὀρεινῆς πάγους διακα- 
λύπτουσαν. 4ηλοῖ δὲ καὶ Μένανδρος ἐν κωμῳδίᾳ παί- 
ἕξων πρὸς τὸ παράδοξον" 16 

ὡς ̓ 4λεξανδρῶδες ἤδη τοῦτο" κἂν ξητῶ τινα, 

674 - αὐτόματος οὗτος παρέσται᾽ κἂν διελθεῖν δηλαδή 

= διὰ θαλάσσης δέῃ τόπον τιν᾽, οὗτος ἔσται μοι βατός. 
Αὐτὸς δὲ ̓ 4λέξανδρος ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς οὐδὲν τοιοῦτον 
τερατευσάμενος ὁδοποιῆσαέ φησι τὴν λεγομένην Κλί- 90 
μακα καὶ διελθεῖν ὁρμήσας ἐκ Φασηλέδος. Διὸ καὶ 
πλείονας ἡμέρας ἐν τῇ πόλει διέτριψεν ἐν αἷς καὶ Θεο--: 
δέκτου τεθνηκότος (ἦν δὲ Φασηλίτης) ἰδὼν εἰκόνα ἀνα-- 
κειμένην ἐν ἀγορᾷ, μετὰ δεῖπνον ἐπεκώμασε μεϑύων 
καὶ τῶν στεφάνων ἐπέρριψε πολλούς, οὐκ ἄχαριν ἐν 95 
παιδιᾷ ἀποδιδοὺς τιμὴν τῇ γενομένῃ δι’ ᾿Αριστοτέλην 
καὶ φιλοσοφέαν ὁμιλέᾳ πρὸς τὸν ἄνδρα. 

XVII. Μετὰ ταῦτα Πισιδῶν te τοὺς ἀντιστάντας 
nos καὶ Φρυγίαν ἐχειροῦτο᾽ καὶ Γόρδιον πόλιν, ἑστίαν 
᾿Μίδου τοῦ παλαιοῦ γενέσϑαι λεγομένην, παραλαβὼν 30 
τὴν ϑρυλουμένην ἅμαξαν εἶδε φλοιῷ κρανέας ἐνδεδε-- 
μένην, καὶ λόγον ἐπ᾽ αὐτῇ πιστευόμενον ὑπὸ τῶν βαρ- 
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βάρων ἤκουσεν, ὡς τῷ λύσαντι τὸν δεσμὸν εἵμαρται 
βασιλεῖ γενέσθαι τῆς οἰκουμένης. Οἱ μὲν οὖν πολλοέ 
φασι, τῶν δεσμῶν τυφλὰς ἐχόντων τὰς ἀρχὰς καὶ δι᾽ 
ἀλλήλων πολλάκις σκολιοῖς ἑλιγμοῖς ὑποφερομένων, τὸν 

6 4λέξανδρον ἀμηχανοῦντα λῦσαι διατεμεῖν τῇ μαχαέρα 
τὸ σύναμμα καὶ πολλὰς ἐξ αὐτοῦ κοπέντος ἀρχὰς φανῆ- 
ναι. ᾿Αριστόβουλος δὲ καὶ πάνυ λέγει ῥᾳδίαν αὐτῷ τὴν 
λύσιν γενέσθαι ἐξελόντι τοῦ ῥυμοῦ τὸν ἔστορα καλού- 
μενον, ᾧ συνείχετο τὸ ξυγόδεσμον, εἶθ᾽ οὕτως ὑφελκύ-- 

10 caves τὸν ξυγόν. Ἑντεῦϑεν Παφλαγόνας ve καὶ Καπ- 
παδόκας προσαγαγόμενος καὶ τὴν Μέμνονος ἀκούσας 
τελδυτήν, ὃς τῶν ἐπὶ ϑαλάττῃ Δαρείου στρατηγῶν ἐπέ- 
δοξος ἦν ̓ 4λεξάνδρῳ πολλὰ πράγματα καὶ μυρίας ἀντε- 
λήψεις καὶ ἀσχολέας παρέξειν, ἐπερρώσθη πρὸς τὴν 

16 ἄνω στρατείαν μᾶλλον. Ἤδη δὲ καὶ dagetog ἐκ Σού- 
cov κατέβαινεν, ἐπαιρόμενός τε τῷ πλήθει τῆς δυνάμεως 
(ἑξήκοντα γὰρ ἦγε μυριάδας στρατοῦ), καί τινος ὀνεί- 
ρου ϑαρρύνοντος αὐτόν, ὃν of μάγοι πρὸς χάριν ἐξη- 
γοῦντο μᾶλλον ἢ κατὰ τὸ εἰκός. Ἔδοξε γὰρ πυρὶ νόμε8- 

, ᾶθ0σϑαι πολλῷ τὴν Μακεδόνων φάλαγγα, sow δὲ ᾿4λέξαν-- 
δρον ἔχοντα στολήν, ἣν αὐτὸς ἐφόρει πρότερον ἀστάν- 
Ons ὧν βασιλέως, ὑπηρετεῖν αὐτῷ᾽ παρελϑόντα δὲ δὲς 
τὸ τοῦ Βήλου τέμενος ἀφανῆ γενέσθαι. Διὰ τούτων, 
ὡς ἔοικεν, ὑποδηλοῦτο παρὰ τοῦ ϑεοῦ λαμπρὰ μὸν γε-- 

46 νήσεσϑαι καὶ περιφανῆ τὰ τῶν Μακεδόνων. ᾿4λέξαν- 
δρον δὲ τῆς μὲν "Aolag κρατήσειν, ὥσπερ ἐκράτησε da- 
ρεῖος ἐξ ἀστάνδου βασιλεὺς γενόμενος, ταχὺ δὲ σὺν 
δόξῃ τὸν βίον ἀπολείψειν. 

XIX. Ἔτι δὲ μᾶλλον ἐθάρρησε καταγνοὺς δειλέαν 
80.4“λεξάνδρου πολὺν χρόνον ἐν Κιλικέᾳ διατρέψαντος. 
Ἦν δὲ ἡ διατριβὴ διὰ νόσον, ἣν of μὲν ἐκ κόπων, of δὲ 
λουσαμένῳ ἐν τῷ τοῦ Κύδνου ῥεύματι καταπαγέντι προῦ- 
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πεσεῖν λέγουσι. Τῶν μὲν οὖν ἄλλων laredy οὐδεὶς 
ἐθάρρει βοηϑήσειν, ἀλλὰ τὸν κένδυνον οἰόμενοι πάσης 
ἐσχυρότερον εἶναι βοηϑείας ἐφοβοῦντο τὴν ἐκ τοῦ σφα- 
λῆναι διαβολὴν πρὸς τοὺς Μακεδόνας" Φίλιππος δ᾽ 6 
Ακαρνὰν μοχϑηρὰ μὲν ἑώρα τὰ περὶ αὐτὸν ὄντα, τῇ δὲ 5 
φιλέᾳ πιστεύων καὶ δεινὸν ἡγούμενος, δἰ κινδυνδύοντι 
ἡ συγκινδυνεύσει μέχρι τῆς ἐσχάτης πείρας βοηϑῶν 
καὶ παραβαλλόμενος. ἐπεχείρησα φαρμακεέα καὶ συνέ- 
πεισεν αὐτὸν ὑπομεῖναι καὶ πιεῖν, σπεύδοντα ῥωσθῆναι 
πρὸς τὸν πόλεμον. Ἐν τούτῳ δὲ Παρμενέων ἔπεμψεν 10 
ἐπιστολὴν ἀπὸ στρατοπέδου, διακελευόμενος αὐτῷ φυ- 
λάξασϑαι τὸν Φέλιππον ὡς ὑπὸ Ζαρείου πεπεισμένον 

675 ἐπὶ δωρεαῖς μεγάλαις καὶ γάμῳ ϑυγατρὸς ἀνελεῖν ᾿4λέ- 
ἕξανδρον. Ὁ δὲ τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνοὺς καὶ μηδενὶ δεέ- 
tag τῶν φίλων ὑπὸ τὸ προσκεφάλαιον ὑπέθηκεν. ‘Rg 16 
δὲ τοῦ καιροῦ παρόντος εἰσῆλθε μετὰ τῶν ἑταίρων ὁ 
Φίλιππος τὸ φάρμακον ἐν κύλικι κομίζων, ἐκδένῳ μὲν 
ἐπέδωκε τὴν ἐπιστολήν. αὐτὸς δὲ τὸ φάρμακον ἐδέξατο 
προϑύμως καὶ ἀνυπόπτως, ὥστε ϑαυμαστὴν καὶ ϑεα- 
τρικὴν τὴν ὄψιν εἶναι. τοῦ μὲν ἀναγινώσκοντος. τοῦ δὲ 30 
πένοντος, εἶτα ἄμα πρὸς ἀλλήλους ἀποβλεπόντων οὐχ 
ὁμοίως, ἀλλὰ τοῦ μὲν ᾿Αλεξάνδρου φαιδρῷ τῷ προσώ- 
xe καὶ διακεχυμένῳ τὴν πρὸς τὸν Φίλιππον δοὐμένειαν 
καὶ πίστιν ἀποφαένοντος, ἐκείνου δὲ πρὸς τὴν διαβολὴν 
ἐξισταμένου καὶ ποτὲ μὲν ϑεοκλυτοῦντος καὶ πρὸς τὸν 36 

οὐρανὸν ἀνατείνοντος τὰς χεῖρας. ποτὲ δὲ τῇ κλένῃ πε- 
ριπέπτοντος καὶ παρακαλοῦντος τὸν ᾿4λέξανδρον εὐϑυ-- 
μεῖν καὶ προσέχειν αὐτῷ. Τὸ γὰρ φάρμακον ἐν ἀρχῇ 
κρατῆσαν τοῦ σώματος οἷον ἀπέωσε καὶ κατέδυσεν εἰς 
βάθϑυς τὴν δύναμιν, ὥστε καὶ φωνὴν ἐπιλιπεῖν καὶ τὰ 80 
πϑρὶ τὴν αἴσϑησιν ἀσαφῆ καὶ μικρὰ κομιδῆ γενέσθαι, 
λιποθυμίας ἐπιπεσούσης. Οὐ μὴν ἀλλὰ ταχέως ἀναλη- 
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φϑεὶς ὑπὸ τοῦ Φιλίππου καὶ ῥαΐσας αὑτὸν ἐπέδειξε τοῖς 
ΜΜακεδόσιν᾽ οὐ γὰρ ἐπαύοντο πρὶν ἰδεῖν τὸν. ᾿4λέξαν-- 
δρον ἀϑυμοῦντες. 

XX. Ἦν δέ τις ἐν τῷ Δαρείου στρατῷ πεφευγὼς ἐκ 

& Μακεδονέας ἀνὴρ Μακεδών, ᾿άμύντας. οὐκ ἄπειρος 
τῆς ᾿Δλεξάνδρου φύσεως. Οὗτος ὡρμημένον ἰδὼν Ζ1α-- 
ρεῖον εἴσω τῶν στενῶν βαδίζειν ἐπ᾿ ᾿4λέξανδρον, ἐδεῖτο 
κατὰ χώραν ὑπομένειν ἐν πλάτος ἔχουσι πεδέοις καὶ 
ἀναπεπταμένοις πρὸς ἐλάττονας πλήϑει τοσούτῳ δια- 

10 μαχούμενον. Anoxgivapévov δὲ Δαρείου δεδιέναι, μὴ 
φϑάσωσιν αὐτὸν ἀποδράντες οἵ πολέμιοι καὶ διαφυγὼν 

᾿Αλέξανδρος, »»Αλλὰ τούτου ye εἶπεν.,.ὦ βασιλεῦ, χάριν 
ϑάρρει" βαδιεῖται γὰρ ἐκεῖνος ἐπὶ σὲ καὶ σχεδὸν ἤδη 
βαδίζει.“ Ταῦτα λέγων ᾿Αμύντας οὐκ ἔπειϑεν. ἀλλ᾽ 

ls ἀναστὰς ἐπορεύετο Ζιαρεῖος εἰς Κιλικίαν, ἅμα δὲ ᾽4λέ- 
ξανδρος εἰς Συρίαν ἐπ᾽ ἐκεῖνον. Ἐν δὲ τῇ νυκτὶ δια- 
μαρτόντες ἀλλήλων αὖϑις ἀνέστρεφον, ᾿4λέξανδρος μὲν 
ἡδόμενός τε τῇ συντυχίᾳ καὶ σπεύδων ἀπαντῆσαι περὶ 
τὰ στενά, Δαρεῖος δὲ τὴν προτέραν ἀναλαβεῖν στρατο- 

40 πεδείαν καὶ τῶν στενῶν ἐξελίξαι τὴν δύναμιν. Ἤδη 
γὰρ ἐγνώκει παρὰ τὸ συμφέρον ἐμβεβληκὼς ἑαυτὸν εἰς 
χωρία ϑαλάττῃ καὶ ὄρεσι καὶ ποταμῷ διὰ μέσου ῥέοντι 
τῷ Πινάρῳ δύσιππα καὶ διεσπασμένα πολλαχοῦ καὶ 
πρὸς τῆς ὀλιγότητος τῶν πολεμέων ἔχοντα τὴν ϑέσιν. 

25 “4λεξάνδρῳ ὃὲ τὸν μὲν τόπον 7 τύχη παρέσχεν, ἐστρα- 
τήγησε δὲ τῶν ἀπὸ τῆς τύχης ὑπαρχόντων. πρὸς τὸ νε- 
κῆσαι βέλτιον. ὃς ye τοσούτῳ πλήϑει τῶν βαρβάρων 
λειπόμενος ἐκείνοις μὲν οὐ παρέσχε κύκλωσιν, αὐτὸς δὲ 
τῷ δεξιῷ τὸ οὐώνυμον ὑπερβαλὼν καὶ γενόμενος κατὰ 

δϑοχέρας φυγὴν ἐποίησε τῶν καϑ' αὑτὸν βαρβάρων, ἐν 
πρώτοις ἀγωνιξόμενος, ὥστε τρωϑῆναι ξέφει τὸν μηρόν, 
ὡς μὲν Χάρης φησίν, ὑπὸ “αρείου (συμπεσεῖν γὰρ av- 
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τοὺς εἰς χεῖρας), ᾿Δ4λέξανδρος δὲ περὶ τῆς μάχης ἐπι-- 
στέλλων τοῖς περὶ τὸν ᾿ἀντίπατρον οὐκ εἴρηκεν. ὅστις 
ἦν ὁ τρώσας, ὅτι δὲ τρωϑεέη τὸν μηρὸν ἐγχειριδίῳ, δυσ- 
χερὲς δ᾽ οὐδὲν ἀπὸ τοῦ τραύματος συμβαέη γέγραφε. 
Νικήσας δὲ λαμπρῶς καὶ καταβαλὼν ὑπὲρ Evdena μυ- 5 
ριάδας τῶν πολεμίων, Ζαρεῖον μὲν οὐχ elie τέτταρας 
σταδίους ἢ πέντε προλαβόντα τῇ φυγῇ; τὸ δὲ ἅρμα καὶ 
τὸ τόξον αὐτοῦ λαβὼν ἐπανῆλθε᾽ καὶ κατέλαβε τοὺς 
Μακεδόνας τὸν μὲν ἄλλον πλοῦτον ἐκ τοῦ βαρβαρικοῦ 
στρατοπέδου φέροντας καὶ ἄγοντας ὑπερβάλλοντα πλή--10 
Ge, καίπερ εὐξώνων πρὸς τὴν μάχην παραγενομένων 
καὶ τὰ πλεῖστα τῆς ἀποσκευῆς ἐν ΖΙαμασκῷ καταλιπόν-- 

θήθτων, τὴν δὲ Δαρείου σκηνὴν ἐξῃρηκότας ἐκείνῳ ϑερα-- 
πείας τε λαμπρᾶς καὶ παρασκευῆς καὶ χρημάτων πολ-- 
λῶν γέμουσαν. Εὐθὺς οὖν ἀποδυσάμενος τὰ ὅπλα πρὸς Ib 
τὸ λουτρὸν ἐβάδιξεν εἰπών" ,,lapev ἀπολουσόμενοι τὸν 
ἀπὸ τῆς μάχης ἱδρῶτα τῷ Jaugstov λουτρῷ. Kai τις 

τῶν ἑταέρων ,,Ma τὸν dia“ εἶπεν .,ἀλλὰ τῷ ᾿4λεξάν-- 
ὅρου" τὰ γὰρ τῶν ἡττωμένων eivat τε δεῖ καὶ προσα-- 
γορεύεσϑαι τοῦ κρατοῦντος.““ Ὡς δὲ εἶδε μὲν δλκια καὶ 30 
κρωσσοὺς καὶ πυέλους καὶ ἀλαβάστρους, πάντα χρυσοῦ, 
ἠσκημένα περιττῶς, ὠδώδει δὲ ϑεσπέσιον οἷον ὑπὸ 
ἀρωμάτων καὶ μύρων ὁ οἶκος, ἐκ δὲ τούτου παρῆλϑεν 
εἰς σκηνὴν ὕψει τὸ καὶ μεγέϑει καὶ τῷ πϑρὶ τὴν στρω- 
μνὴν καὶ τραπέξας καὶ τὸ δεῖπνον αὐτοῦ κόσμῳ ϑαύμα-- 26 
tog ἀξίαν, διαβλέψας πρὸς τοὺς ἑταίρους .. Τοῦτο ἦν, 

ὡς ἔοικεν“ ἔφη ..τὸ βασιλεύειν. i 
XXI. Τρεπομένῳ δὲ πρὸς τὸ δεῖπνον αὐτῷ poder 

τις ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις ἀγομένας μητέρα καὶ γυναῖκα 
dagetov καὶ ϑυγατέρας δύο παρϑένους ἰδούσας τὸ 80 
ἄρμα καὶ τὰ τόξα κόπτεσϑαι καὶ ϑρηνεῖν, ὡς ἀπολωλό- 
τος ἐκείνου. Συχνὸν οὖν ἐπισχὼν χρόνον ᾿4λέξανδρος 
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καὶ ταῖς ἐκείνων τύχαις μᾶλλον ἢ ταῖς ἑαυτοῦ ἐμπαϑῆὴς 
γενόμενος πέμπει Αεοννάτον͵ ἀπαγγεῖλαι κελεύσας. ὡς 
οὔτε Angetos τέϑνηκεν οὔτε ᾿4λέξανδρον δεδιέναι χρή᾽ 
ΖΔαρεέῳ γὰρ ὑπὲρ ἡγεμονέας πολεμεῖν, ἐκδέναις δὲ πάντα 

6 ὑπάρξειν, ὧν καὶ ΖΙαρεέου βασιλεύοντος ἠξιοῦντο. Τοῦ 
δὲ λόγου ταῖς γυναιξὶν ἡμέρου καὶ χρηστοῦ φανέντος 

ἔτι μᾶλλον τὰ τῶν ἔργων ἀπήντα φιλάνθρωπα. Θά- 
pat γὰρ ὕσους ἐβούλοντο Περσῶν ἔδωκεν, ἐσθῆτι καὶ 
κόσμῳ χρησαμέναις 8Ψ. κῶν λαφύρων, ϑεραπείας τε 

Ι0χαὶ τιμῆς. ἣν εἶχον, οὐδ᾽ ὁτιοῦν ἀφεῖλε, συντάξεις 
dt χαὶ μείζονας ἐκαρποῦντο τῶν προτέρων. Ἢ δὲ 
καλλέστη καὶ βασιλικωτάτη χάρις ἦν παρ᾽ αὐτοῦ 
γυναιξὶ γενναίαις γενομέναις αἰχμαλώτοις καὶ σώ- 
φροσι μήτε ἀκοῦσαί τι μήτε ὑπονοῆσαι μήτε προσδο- 

16 κῆσαι τῶν αἰσχρῶν, ἀλλ᾽ ὥσπερ οὐκ ἐν στρατοπέδῳ 
πολεμίων, ἀλλ᾽ ἐν ἱεροῖς καὶ ἁγίοις φυλαττομένας παρ-- 
ϑενῶσιν ἀπόρρητον ἔχειν καὶ ἀόρατον ἕτέροις δίαιταν. 
Καίτοι λέγεταί γε τὴν ΖΙαρείου γυναῖκα πολὺ πασῶν 
τῶν βασιλίδων εὐπρεπεστάτην γενέσθαι, καϑάπερ καὶ 

40 αὐτὸς Ζαρεῖος ἀνδρῶν κάλλιστος καὶ μέγιστος, τὰς δὲ 
παῖδας ἐοικέναι τοῖς γονεῦσιν. ᾿᾽41λλ᾽ ᾿4λέξανδρος. ὡς 

ἔοικε, τοῦ νικᾶν τοὺς πολεμίους τὸ κρατεῖν ἑαυτοῦ βα-- 
σιλικώτερον ἡγούμενος οὔτε τούτων ἔϑιγεν οὔτε ἄλλην 
ἔγνω γυναῖκα πρὸ γάμου πλὴν Βαρσίνης. Αὕτη δὲ μετὰ 

4ὅτὴν Μέμνονος τελευτὴν χήρα γενομένη περὶ Δαμασκὸν 
ἐλήφϑη. Πεπαιδευμένη δὲ παιδείαν Ἑλληνικὴν καὶ τὸν 
τρόπον ἐπιεικὴς οὖσα καὶ πατρὸς ᾿Αρταβάξου γεγονότος 
ἐκ βασιλέως ϑυγατρὸς éyvachy , Παρμενίωνος προτρε-- 
ψαμένου τὸν ᾿4λέξανδρον. ὥς φησιν ᾿Δριστόβουλος, κα-- 

80 λῆς καὶ γενναίας [καὶ τὸ κάλλος] ἄἅψασϑαι γυναικός. 
Τὰς δὲ ἄλλας αἰχμαλώτους ὁρῶν ὁ ̓ 4λέξανδρος κάλλει 
καὶ μεγέϑει διαφερούσας ἔλεγε παίζων, ὡς εἰσὶν ἀλγη- 
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δόνες ὀμμάτων al Περσίδες. ᾿Αντεπιδεικνύμεονος δὲ πρὸς 
τὴν ἰδέαν τὴν ἐκείνων τὸ τῆς ἰδίας ἐγκρατείας καὶ oo 
φροσύνης κάλλος, ὥσπερ ἀψύχους εἰκόνας ἀγαλμάτων 
παρέπεμψεν. 

XXII. Ἐπεὶ δὲ Φιλόξενος ὁ τῶν ἐπὶ θαλάττῃ στρα-- ὁ 
τηγὸς ἔγραψεν εἶναι παρ᾽ αὐτῷ Θεόδωρόν τινα Ταραν-- 
τῖνον ἔχοντα παῖδας ὠνίους δύο τὴν ὄψιν ὑπερφυεῖς, 
καὶ πυνθανόμενος. εἰ πρίηται, χαλεπῶς ἐνεγκὼν ἐβόα 
πολλάκις πρὸς τοὺς φέλους ἐρωτῶν, τί πώποτε Φιλόξε-- 
νος αἰσχρὸν αὐτῷ συνεγνωκὼς τοιαῦτα ὀνεέδη προξε--10 
νῶν κάϑηται. Τὸν δὲ Φιλόξενον αὐτὸν ἐν ἐπιστολῇ 

871 πολλὰ λοιδορήσας ἐκέλευσεν αὐτοῖς φορτίοις τὸν Θεό- 

δωρον εἰς τὸν ὄλεθρον ἀποστέλλειν. Ἐπέπληξε δὲ καὶ 
“Ἄγνωνι [νεανίσκῳ] γράψαντι πρὸς αὐτόν, ὅτι Κρωβύ- 
λον εὐδοκιμοῦντα ἐν Κορένϑῳ βούλεται πριάμενος aya-15 
γεῖν πρὸς αὐτόν. Πυνϑανόμενος δὲ μισϑοφόρων τινῶν 
γύναια διερϑαρκέναι Δάμωνα καὶ Τιμόϑεον Μακεδό- 
νας τῶν ὑπὸ Παρμενίωνι στρατευομένων, ἔγραψε Παρ-- 
μδνέωνι κελεύων, ἐὰν ἐλεγχθῶσιν, ὡς ϑηρία ἐπὶ κατα-- 
φϑορᾷ τῶν ἀνθρώπων γεγονότα τιμωρησάμενον ἀπο-- 0 
κτεῖναι. Καὶ περὶ ἑαυτοῦ κατὰ λέξιν ἐν ταύτῃ τῇ ἐκπι- 
στολῇ γέγραφεν" “Ἐγὼ γὰρ οὐχ ὅτι ἑωρακὼς ἂν εὑρε-- 
ϑείην τὴν Δαρείου γυναῖκα ἢ. βεβουλημένος ἐδεῖν, ἀλλ᾽ 
οὐδὲ τῶν λεγόντων περὺ τῆς εὐμορφίας αὐτῆς προσδε-- 
δεγμένος τὸν λόγον.“ Ἔλεγε δὲ μάλιστα συνιέναι ϑνη-- 36 
τὸς ὧν ἐκ τοῦ καθεύδειν καὶ συνουσιάξειν, ὡς ἀπὸ μιᾶς 
ἐγγινόμενον ἀσϑενείας τῇ φύσει καὶ τὸ πονοῦν καὶ τὸ 
ἡδόμενον. Ἦν δὲ καὶ γαστρὸς ἐγκρατέστατος, καὶ τοῦτο 
ἄλλοις te πολλοῖς ἐδήλωσε καὶ τοῖς πρὸς Adav λεχϑεῖ- 
σιν, ἣν ἐποιήσατο μητέρα καὶ Καρίας βασίλισσαν ἀπέ- 80 
δειξεν. Ὧς γὰρ ἐχείνη φιλοφρονουμένη πολλὰ μὲν ὄψα 
xa? ἡμέραν ἀπέστελλεν αὐτῷ καὶ πέμματα, τέλος δὲ 



804 ΠΛΑΟΥΤΑΡΧΟΥ͂ 

τοὺς δοκοῦντας εἶναι δεινοτάτους ὀψοποιοὺς καὶ ἀρτο- 
ποιούς, ἔφη τούτων μηδενὸς δεῖσθαι" βελτέονας γὰρ 
ὀψοποιοὺς ἔχειν ὑπὸ τοῦ παιδαγωγοῦ Aswvidov δεδο-- 
μένους αὐτῷ, πρὸς μὲν τὸ ἄριστον, νυκτοπορέαν, πρὸς 

5 δὲ τὸ δεῖπνον. ὀλιγαριστίαν. ..0 δ᾽ αὐτὸς οὗτος ἀνήρ“ 
ἔφη ,,xal τῶν στρωμάτων ἐπιὼν τὰ ἀγγεῖα καὶ τῶν ἵμα-- 
τίων ἔλυεν ἐπισκοπῶν. μή tl μοι τρυφερὸν ἢ περισσὸν 
ἡ μήτηρ ἐντέϑεικεν."" 

XXIII. Ἦν δὲ καὶ πρὸς οἶνον ἧττον ἢ ἐδόκει κατα-- 
Ιοφερής. “Edogs δὲ διὰ τὸν χρόνον, ὃν οὐ πένων μᾶλλον 
ἢ λαλῶν εἷλκεν ἐφ᾽ ἑκάστης κύλικος, ἀεὶ μακρόν τινα 
λόγον διατυϑέμενος, καὶ ταῦτα πολλῆς σχολῆς ovens. 
Ἐπεὶ πρός γε τὰς πράξεις οὐκ οἶνος ἐκεῖνον, οὐχ ὕπνος, 
οὐ παιδιά τις, οὐ γάμος. οὐ ϑέα, καϑάπερ ἄλλους στρα-- 

Ιδτηγούς., ἐπέσχε. 4ηλοῖ δὲ ὁ βίος, ὃν βιώσας βραχὺν 
παντάπασι, πλείστων καὶ μεγέστων πράξεων ἐνέπλησεν. 
Ἐν δὲ ταῖς σχολαῖς πρῶτον μὲν ἀναστὰς καὶ ϑύσας τοῖς 
ϑεοῖς εὐθὺς Holora καϑήμενος᾽ ἔπειτα διημέρευεκυνη-- 
γῶν ἢ δικάξων ἢ συντάττων τι τῶν πολεμικῶν ἢ ἀναγι-- 

ὁονώσκων. Εἰ δὲ ὁδὸν βαδίζοι μὴ λέαν ἐπεέίγουσαν, ἐμάν-- 
ϑανεν ἅμα πορευόμενος ἢ τοξεύειν ἢ ἐπιβαίνειν ἄρμα-- 
τος ἐλαυνομένου καὶ ἀποβαίνειν. Πολλάκις δὲ παίζων 
καὶ ἀλώπεκας ἐθήρευε καὶ ὄρνιϑας. ὡς ἔστι λαβεῖν ἐκ 
τῶν ἐφημερίδων. Καταλύσας δὲ καὶ τρεπόμενος πρὸς 

36 λουτρὸν ἢ ἄλειμμα, τοὺς ἐπὶ τῶν σιτοποιῶν καὶ μαγεί- 
ρῶν ἀνέκρινεν, εἰ τὰ πρὸς τὸ δεῖπνον εὐτρεπῶς ἔχουσι. 
Καὶ δειπνεῖν μὲν ὀψὲ καὶ σκότους ἤδη κατακλινόμενος 
ἤρχετο, ϑαυμαστὴ δὲ ἦν ἡ ἐπιμέλεια καὶ περέβλεψις ἐπὶ 
τῆς τραπέζης, ὅπως μηδὲν ἀνίσως μηδὲ ὀλιγώρως δια- 

ϑονέμοιτο᾽ τὸν δὲ πότον, ὥσπερ εἴρηται, μακρὸν ὑπὸ 
ἀδολεσχίας ἐξέτεινε. Καὶ τἄλλα πάντων ἤδιστος ὧν βα- 
σιλέων συνεῖναι καὶ χάριτος οὐδεμιᾶς ἀμοιρῶν, τότε ταῖς 
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μεγαλαυχέαις ἀηδὴς ἐγένετο καὶ λέαν στρατιωτικός, αὖ 
τός τὸ πρὸς τὸ κομπῶδες ὑποφερόμενος καὶ τοῖς κόλαξιν 
ἑαυτὸν ἀνεικὼς ἱππάσιμον. ὑφ᾽ ὧν of χαριέστοροι τῶν 
παρόννων ἐπετρέβοντο, μήτε ἁμιλλᾶσθαο τοῖρ κόλαξι 
μήτε λείπεσθαι βουλόμενοι τῶν αὐτῶν ἐπαίνων. Fo μὲν ὅ 
γὰρ αἰσχρὰν ἐδόκει. τὸ δὲ κένδυνον ἔφερε. Μετὰ db τὸν 
πότον λουσάμενος ἐκέϑευδε πολλάκις μέχρι μέσης ἡμό- 

. δῆθρας᾽ fore δ᾽ ὅτε καὶ διημέρευον ἐν τῷ κωθεύδειν. Αὐ- 
τὸς μὸν οὖν καὶ ὄψων ἐγκρατὴς ἦν, ὥστε καὶ τὰ σπα- 
νιώξανα πολλάκις τῶν ἀπὸ θαλάττης αὐτῷ κομιξομένων 10 
ἀχροδρύων κιὼὸ ἰχϑύων ἑκάσεῳ διαπεμπόμενουρ τῶν ἑταέ- 
φῶν πολλάκις ἑαυτῷ μόνῳ μηδὸν καταλεσιδῖνμ᾽ τὸ μέντοι 
δεῖπνον ἦν dst μεγαλοπρεπός, καὶ τοῖς εὐνυχήμασι. vig 
δαπάνης ἅμα συναυξομένης τέλος sig μυρίαρ δραχμὰς 
προῆλθεν. Ἐνταῦϑα δὲ ἔστη, καὶ τοσοῦτον ὡρίσθη ve— 15 
λεῖν κοῖς ὑποδεχομένοις ᾿Ἵλόξανδρον. 

XXIV. Meek δὸ τὴν μάχην τὴν ἐν Ἰσσῷ πέμψας Ἂ 
Aapacuoy ἔλαβε τὰ χρήματα καὶ τὰρ axodkevas καὶ τὰ 
τόχνα καὶ τὰς γυναῖκαρ τῶν Περσῶν. Καὶ πλεῖστα μὲν 
ὠφελήϑησαν of τῶν Θεσσαλῶν ἱππεῖς τούτους γὰρ ἄν-- 20 
δραρ ayatovs διαφερόντως ἐν τῇ μάχῃ γενομένους 
ἔπεμψεν ἐπέτηδες ὠφεληϑῆναι βουλόμεψος᾽ ἐνεπλή- 
σϑη δὲ καὶ τὸ λοιπὸν εὐπορίας στρατόπεδον. Καὶ yev- 
σάμενοι τότε πρῶτον οἵ Μακεδόνες χρυσοῦ καὶ ἀρ- 
γύρον καὶ γυωιαικῶν καὶ διαίτης βαρβαρικῆς, ὥσπερ 35 
κύνες ἔσπευδον ἁψάμενον στέβου διώκειν καὶ ἀνιχνεύ- 
ew τὸν τῶν Περσῶν πλοῦτον. Ov μὴν ἀλλ᾽ ᾿4λεξάνδρῳ 
πρῶτον ἐδόκει χρατύνεσθαι τὰ πρὸς θαλάσσῃ. Κύπρον 
μὲν οὖν εὐθὺρ of βασιλεῖς ἧκον ἐγχειφέξοντες αὐτῷ καὶ 
Φουνώσῃν πλὴν Τύρου. Τύρον δὲ πολιορκῶν ἑπτὰ μῆ- 80 
vag χώμασι καὶ μηχαναῖς καὶ τρνήρεσι διακοσίαιρ ἐκ 
θαλάττης, ὄναρ εἶδε τὸν Ἡρακλέα δεξιούμενον αὐτὸν 

PLUT. vir. III. 20 
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᾿ἀπὸ τοῦ τεέχους καὶ καλοῦντα. Τῶν δὲ Τυρίων πολλοῖς 
κατὰ τοὺς ὕπνους ἔδοξεν ὁ ̓ ἀπόλλων λέγειν. ὡς ἄπεισι 
πρὸς ᾿4λέξανδρον᾽ οὐ γὰρ ἀρέσκειν αὐτῷ τὰ πρασσό- 
μένα κατὰ τὴν πόλιν. ‘AAA’ αὐτοὶ μὲν ὥσπερ ἄνϑρω- 

5 πον αὐτομολοῦντα πρὸς τοὺς πολεμέους ἐπ᾽ αὐτοφώρῳ 
τὸν ϑεὸν εἰληφότες σειράς τὸ τῷ κολοσσῷ περιέβαλλον 
αὐτοῦ καὶ καθϑήλουν πρὸς τὴν βάσιν, ᾿Δ4λεξανδριστὴν 
καλοῦντες. Ἑτέραν δὲ ὄψιν ᾿4λέξανδρος εἶδε κατὰ τοὺς 
ὕπνους. Σάτυρος αὐτῷ φανεὶς ἐδόκει προσπαίζειν πόρ-- 

Ιθρωϑεν, εἶτα βουλομένου λαβεῖν ὑπεξέφευγε᾽ τέλος δὲ 
πολλὰ λιπαρήσαντος καὶ περιδραμόντος ἦλθεν εἰς χεῖ- 
ρας. Οἱ δὲ μάντεις τοὔνομα διαιροῦντες οὐκ ἀπιϑάνως 
ἔφασαν αὐτῷ" ..Σὴ γενήσεται Τύρος.“ Καὶ κρήνην δέ 
τινα δεικνύουσι. πρὸς ἣν κατὰ τοὺς ὕπνους ἰδεῖν ἔδοξε 

ἰδ τὸν Σάτυρον. Διὰ μέσου δὲ τῆς πολιορκέας ἐπὶ τοὺς 
"άραβας τοὺς προσοικοῦντας τῷ ᾿ἀντιλιβάνῳ στρατεύ- 
σας ἐκινδύνευσε διὰ τὸν παιδαγωγὸν Μυσίμαχον᾽ ἐξη- 
κολούϑησε γὰρ αὐτῷ λέγων τοῦ Φοένικος οὐκ εἶναι χεί- 
ρῶν οὐδὲ πρεσβύτερος. Ἐπεὶ δὲ πλησιάσας τοῖς ὀρδι-- 

ὃ0 νοῖς καὶ τοὺς ἵππους ἀπολιπὼν πεζὸς ἐβάδιξεν, of μὲν 
ἄλλοι πολὺ προῆλϑον, αὐτὸς δὲ τὸν Δυσίμαχον, ἑσπέρας 
ἤδη καταλαμβανούσης καὶ τῶν πολεμέων ἐγγὺς ὄντων, 
ἀπαγορδϑύοντα καὶ βαρυνόμενον οὐχ ὑπομένων ἀπολι- 
πεῖν. ἀλλ᾽ ἀνακαλούμενος καὶ παρακομέζων ἔλαϑε τοῦ 

36 στρατεύματος ἀποσπασϑεὶς μετ᾽ ὀλέγων καὶ σκότους 
ἅμα καὶ δίγους σφοδροῦ νυκτερεύων ἐν χωρίοις χαλε-- 
ποῖς. Εἶδεν οὖν πόρρω πυρὰ πολλὰ καιόμενα σπορά- 
δην τῶν πολεμίων. Θαρρῶν δὲ τοῦ σώματος τῇ κουφό-- 
τητι καὶ τῷ πονεῖν αὐτὸς ἀεὶ παραμυϑούμενος τὴν ἀπο-- 

80 olay τῶν Μακεδόνων , προσέδραμε τοῖς ἔγγιστα πῦρ καί- 
over’ καὶ περικαθημένους τῇ πυρᾷ δύο βαρβάρους πα- 
τάξας τῷ ἐγχειριδέῳ καὶ δαλὸν ἁρπάσας ἧκε πρὸς τοὺς 
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ἑαυτοῦ κομίζων. Ἐγκαύσαντες δὲ πῦρ πολὺ τοὺς μὲν 
᾿οὐθὺς ἐφόβησαν ὥστε φυγεῖν, τοὺς δ᾽ ἐπιόντας ἐτρέ- 
ψαντο καὶ κατηυλέσϑησαν ἀκινδύνως. Ταῦτα μὲν οὖν 
Χάρης ἱστόρηκεν. 

ΧΧΥ. Ἡ δὲ πολιορκία τοιοῦτον ἔσχε πέρας. "AAs- ὅ 
ξάνδρου τὴν μὲν πολλὴν τῆς δυνάμεως ἀναπαύοντος 
ἀπὸ πολλῶν ἀγώνων τῶν ἔμπροσθεν. ὀλέγους δέ τυναβ, 

619 ὦ ὡς μὴ σχολάξοιδν οἱ πολέμεοι » τοῖς τεέχεσι προσάγον- 

τος, Αρέστανδρος ὁ μάντις ἐσφαγιάξετο᾽" καὶ τὰ σημεῖα 
κατιδὼν ϑρασύτερον διωρέσατο πρὸς τοὺς παρόντας ἐν 10 
ἐκεένῳ τῷ μηνὶ πάντως ἁλώσεσθαι τὴν πόλιν. Γενομέ- 
vou δὲ χλευασμοῦ καὶ γέλωτος (ἦν γὰρ ἡ τελευταία τοῦ 
μηνὸς ἡμέρα), διηπορημένον αὐτὸν ἰδὼν ὁ βασιλεὺς καὶ 
συμφιλοτιμούμενος ἀεὶ τοῖς μαντεύμασιν ἐκέλευε μηκέτι 
τριακάδα τὴν ἡμέραν éxstyny, ἀλλὰ τρίτην φϑένοντος 15 
ἀριθμεῖν" καὶ τῇ σάλπιγγι σημήνας ἀπεπειρᾶτο τῶν 
τειχῶν ἐρρωμενέστερον ἥπερ ἐξ ἀρχῆς διενοήθη. Γενο- 
μένης δὲ λαμπρᾶς ἐπιβολῆς καὶ μηδὲ τῶν ἐπὶ στρατο-- 
πέδου καρτερούντων, ἀλλὰ συντρεχόντων καὶ προσβοη-- 
ϑούντων. ἀπεῖπον of Τύριοι καὶ τὴν πόλιν εἷλε κατ᾽ 20 
ἐκείνην τὴν ἡμέραν. Μετὰ δὲ ταῦτα πολιορκοῦντι 
Γάξαν αὐτῷ, τῆς Συρίας μεγέστην πόλιν. ἐμπίπτει βῶ- 
dog εἰς τὸν ὦμον ἀφεϑεὶς ἄνωϑεν ὑπὸ ὄρνιϑος. Ὁ δὲ 
ὄρνις ἐφ᾽ ἕν τῶν μηχανημάτων xabloag ἔλαϑεν ἐνσχε- 
ϑεὶς τοῖς νευρένοις κεκρυφάλοις, οἷς πρὸς τὰς ἐπιστρο- 25 
pas τῶν σχοινέων ἐχρῶντο. Καὶ τὸ σημεῖον ἀπέβη κατὰ 
τὴν “4φιστάνδρου πρόρρησιν" ἐτρώθη μὲν γὰρ ᾿4λέξαν-- 
δρορ sig τὸν ὦμον, ἔλαβε δὲ τὴν πόλιν. “ἀποστέλλων δὲ 
πολλὰ τῶν λαφύρων Ὀλυμπιάδι καὶ Κλεοπάτρᾳ καὶ τοῖς 
φέλοις, κατέπεμψε καὶ Asovidy τῷ παιδαγωγῷ τάλαντα 30 
λιβανωτοῦ πεντακόσια καὶ σμύρνης ἑκατόν, ἀναμνη- 
σϑεὶς παιδικῆς ἐλπίδος. Ὁ γὰρ Aswvldns, ὡς ἔοικεν, 

908 
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ἐν ϑυσίᾳ ποτὲ πρὸρ τὸν ᾿4λέξανδρον ἐπιδραξάμενον ἀμ- 
φυνέραις. ταῖς χερσὶ καὶ καϑαγίσαντα τοῦ ϑυμιάματος 

Ὅταν“ ἔφη ,γχῆς ἀρωματοφόρου πρασήσῃς, ᾿4λέξανδῳ, 
πλουσίως οὕτως ἐπιϑυμιάσεις" νῦν δὲ φειδομένως χρῶ 

5 τοῖς παροῦσι.““ Τότε οὖν ᾿4λέξανδρος ἔγραψε πρὸς av- 

τόν" ,, Acesvadnopsy σοι λυβανωτὸν ἄφϑονον καὶ σμύρ-- 
VOY, OMG παύσῃ πρὸς τοὺς ϑεοὺς μικρολογούμενορ."“ 

MXVL Κιβωτίέου δέ τενος αὐτῷ προσενεχϑέντορ, οὗ 

πολυτελέστδρον οὐδὲν ἐφάνη τοῖς τὰ ΖΙαρείον χρήματα 
10 καὶ τὰς ἀποσκϑυὰς παραλαμβάνουσιν, ἠρώτα τοὺς φέ- 

λους. 0 τι δοχοέίη μάλιστα τῶν ἀξίων σπουδῆς εἰς αὐτὸ 
καταθέσθαι. Πολλὰ. δὲ πολλῶν λεγόντων αὐτὸρ ἔφη τὴν 
Ἰλιάδα ψρουρήσευν ἐνταῦϑα καταθέμενος. Καὶ ταῦτα 
μὸν οὐκ ὀλίψοι τῶν ἀξιοπίστων μεμαρτυρήκασιν. El 

16 δ᾽, ὅπερ ᾿“λεξανδρεῖς λέγουαυν Ἡρακλεέδῃ πιστδύοντες, 
ἀληϑόρφ dese, οὔκουν ἀργὸς οὐδὲ ἀσύμβολος αὐτῷ συ- 
στρατεύειν ἔοικεν Ὅμηρος. Δέγουσι. γὰρ ὅτι τῆς Ad- 
γύπτου κρατήφας ἐβούλετο πόλον μεγάλην καὶ πολυαν-- 
ϑοώπον Ἐλληνέδα συνοικέσας ἐπώνυμον ἑαυτοῦ κατα-- 

30 λισοεῖν, καί tie τόπον γνώμῃ τῶν ἀρχιτεκτόνων ὅσον 
οὐδέπω διεμετροῖτο καὶ περιέβαλλεν. Εἶτα νύκτωρ κοι- 
μώμενος ὄψεν εἶδε ϑαυμαστήν᾽ ἀνὴρ πολιὸς εὖ μάλα τὴν 
κόμην καὶ γεραρὸς τὸ εἶδος ἔδοξον αὐτῷ παραστὰς Age 
pew τὰ ἔπη τάδε" 

46 νῆσος ἔπειτά τις ἔστι πολυκλύστῳ ἐνὶ πόντῳ, 
«Δἰγύπτου προπάροιϑε᾽ Φάρον δέ ὃ κικλήσκουσιν. 

Εὐϑὺς οὖν ἐξαναστὰς ἐβάδιξεν ἐπὶ τὴν Φάρον, ἢ τότε 
μὲν seu νῆσος ἦν τοῦ Κανωβικοῦ μικρὸν ἀνωτέρω στό-- 
ματορ. νῦν δὲ διὰ χώμανος ἀνείληπται πρὸς τὴν ἥπει-- 

δθρον. Ὡς οὖν εἶδε τόπον εὐφυΐᾳ διαφέροντα (ταινία γάρ 
dou ἰσϑμῷ πλάτος ἔχοντι σύμμετρον ἐπιειπῶς διξέρ-- 
γουσα λίμνην τὸ πολλὴν καὶ ϑάλασσαν ἐν λιμένι μεγάλῳ 
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τελευτῶσαν), sixav ὡς Ὅμηρος ἦν ἄρα τά τὸ ἄλλα 
ϑαυμαστὸς καὶ σοφώτατος ἀρχιτέκτων, ἐκέλευσε δια- 
γράψαι τὸ σχῆμα τῆς πόλεως τῷ τόπῳ συναρμόττοντας. 
Καὶ γῇ μὲν οὐ παρῆν λευκή, τῶν δὲ ἀλφίτων λαμβά- 
νοντδβ ἐν πεδίῳ μελαγγείῳ κυκλοτερῆ κόλπον ἦγον, οὗ ὁ 
τὴν ἐντὸς περιφέρειαν εὐθεῖαι βάσεις ὥσπερ ἀπὸ κρα- 
σπέδων els σχῆμα χλαμύδος ὑπελάμβανον ἐξ ἴσου ovva- 

680 γουσαι τὸ μέγεθος. Ἡσϑέντος δὲ τῇ διαϑέσει τοῦ βασι-- 
λέως αἰφνίδιον ὄρνυϑες ἀπὸ τοῦ ποταμοῦ καὶ τῆς λί- 
wens πλήθει τὸ ἄπειροι καὶ κατὰ γένος παντοδαποὶ καὶ 10 
μέγεϑος ἐπὶ τὸν τόπον «αταέροντες νέφεσιν ἐοικότες 
οὐδὲ μικρὸν ὑπέλισον τῶν ἀλφίτων, ὥστο καὶ τὸν ᾿41λ6- 
ξανδρον διαταραχϑῆναι πρὸς τὸν οἰωνόν. Οὐ μὴν ἀλλὰ 
τῶν μάντεων ϑαρρεῖν παραινούντων (πολυαρκεστάτην 
γὰρ οἰκίξεσϑαι πόλιν ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ παντοδαπῶν av-15 
ϑρώπων ἐσομένην τροφὸν) ἔργου κελεύσας ἔχεσθαι τοὺς 
ἐπιμελητὰς αὐτὸς ὥρμησεν sis "Ἄμμωνος ὁδὸν μακρὰν 
καὶ πολλὰ μὲν ἔχουσαν ἐργώδη καὶ ταλαίπωρα, κινᾶύ-- 
vous δὲ δύο, τὸν μὲν avudolas, δι᾿ ἣν ἔρημός ἐστιν οὐκ 
ὀλίγων ἡμερῶν, τὸν δέ, εἰ λάβρος ἐν ἄμμῳ βαθδίᾳ καὶ 20 
ἀχανεῖ πορευομένοις ἐπιπέσοι νότος. ὥς που καὶ πάλαι 
λέγεται περὶ τὸν Καμβύσου στρατὸν ἀναστήσας ϑῖνα 
μεγάλην καὶ κυματώσας τὸ πεδίον μυριάδας ἀνθρώπων 

. πέντο καταχῶσαι καὶ διαφϑεῖραι. Ταῦτα πάντα σχεδὸν 
πάντες ἐλογίζοντο, χαλεπὸν Ob ἦν ̓ 4λέξανδρον ἀποτρέ- 36 
Pas πρὸς ὁτιοῦν ὡρμημένον. Ἢ τε γὰρ τύχη ταῖρ ἐπι- 
βολαῖς ὑπείκουσα τὴν γνώμην ἰσχυρὰν ἐποέδι, καὶ τὸ 
ϑυμοειδὲς ἄχρι τῶν πραγμάτων ὑπεξέφερε τὴν φιλονεν- 
κίων ἀήττητον, οὐ μόνον πολεμέους, ἀλλὰ καὶ τόπους καὶ 
καιροὺς καταβιαξομένην. 80 

XXVII. Ἐν γοῦν τῇ τότε πορείᾳ τὰ συντυχόντα ταῖς 
ἀπορίαις παρὰ τοῦ ϑεοῦ βοηϑήματα τῶν ὑστέρων χρη- 
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σμῶν ἐπιστεύϑη μᾶλλον τρόπον δέ τινα καὶ τοῖς χρη-- 
σμοῖς ἡ πέστις ἐκ τούτων ὑπῆρξε. Πρῶτον μὲν γὰρ ἐκ 
Διὸς ὕδωρ πολὺ καὶ διαρκεῖς ὑετοὶ γενόμενοι τόν τὰ 
τῆς δίψης φόβον ἔλυσαν καὶ τὴν ξηρότητα κατασβέσαν-- 

ὅ τὲς τῆς ἄμμου, νοτερᾶς γενομένης καὶ πρὸς αὑτὴν ξυμ-- 
πεσούσης. εὔπνουν τὸν ἀέρα καὶ καθαρώτερον παρέ-- 
σχον. Ἔπειτα τῶν ὅρων, οἵπερ ἦσαν τοῖς ὁδηγοῖς, συγ-- 
χυϑέντων καὶ πλάνης ovens καὶ διασπασμοῦ τῶν βαδι-- 
ξόντων διὰ τὴν ἄγνοιαν, κόρακες ἐκφανέντες ὑπελάμ-- 

10 Bevoy τὴν ἡγεμονέαν τῆς πορείας, ἑπομένων μὲν ἔμ-- 
προσϑεν πετόμενοι καὶ σπεύδοντες, ὑστεροῦντας δὲ καὶ 
βραδύνοντας ἀναμένοντες ὃ δὲ ἦν ϑαυμασιώτατον, ws 
Καλλισϑένης φησί, ταῖς φωναῖς ἀνακαλούμενοι τοὺς 
πλανωμένους vuxtog καὶ κλάξοντες εἰς ἔχνος καϑέστα-- 

15 σαν τῆς πορεέας. Ἐπεὶ δὲ διεξελθὼν τὴν ἔρημον ἧκεν 
εἰς τὸν τόπον, ὁ μὲν προφήτης αὐτὸν ὁ “Auuavos ἀπὸ 
τοῦ ϑεοῦ χαέρειν, ὡς ἀπὸ πατρός, προσεῖπεν" ὁ δὲ ἐπή-- 
esto, μή τις αὐτὸν sin διαπεφευγὼς τῶν τοῦ πατρὸς 
φονέων. Εὐφημεῖν δὲ τοῦ προφήτου κελεύσαντος. οὐ 

δυγὰρ εἶναι πατέρα ϑνητὸν αὐτῷ. μεταβαλὼν ἐπυνϑά- 
veto, τοὺς Φιλέππου φονεῖς εἰ πάντας εἴη τετιμωρημέ-- 
νος εἶτα περὶ τῆς ἀρχῆς, εἰ πάντων αὐτῷ δίδωσιν ἀν-- 
ϑρώπων κυρέῳ γενέσϑαι. Χρήσαντος δὲ τοῦ ϑεοῦ καὶ 
τοῦτο διδόναι καὶ Φίλιππον ἀπέχειν ἔκπλεω τὴν δίκην, 

25 ἐδωρεῖτο τὸν ϑεὸν ἀναϑήμασι λαμπροῖς καὶ χρήμασι 
τοὺς ἀνθρώπους. Ταῦτα περὶ τῶν χρησμῶν οἵ πλεῖστοι 
γράφουσιν" αὐτὸς δὲ “4λέξανδρὸς ἐν ἐπιστολῇ πρὸς τὴν 
μητέρα φησὶ γεγονέναι τινὰς αὐτῷ μαντείας ἀπορρή- 
τους, ἃς αὐτὸς ἐπανελθὼν φράσει πρὸς μόνην ἐκείνην. 

30 Eviot δέ φασι τὸν μὲν προφήτην Ἑλληνιστὶ βουλόμενον 

προσειπεῖν μδτά τινος φιλοφροσύνης mee παιδίον" ἐν 
τῷ τελευταίῳ τῶν φϑόγγων ὑπὸ βαρβαρισμοῦ πρὸς τὸ 
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σέγμα ἐξενεχϑῆναι καὶ εἰπεῖν ,.,2, παιδίος“ ἀντὶ τοῦ νῦ 
τῷ σίγμα χρησάμενον, ἀσμένῳ δὲ τῷ ᾿Αλεξάνδρῳ τὸ 
σφάλμα τῆς φωνῆς γενέσθαι καὶ διαδοϑῆναι λόγον, ὡς 
παῖδα Διὸς αὐτὸν τοῦ ϑεοῦ προσειπόντορ. Δέγεταε δὲ 
καὶ Ψάμμωνος ἐν Αὐγύπτῳ τοῦ φιλοσόφου διακούσας 5 
ἀποδέξασθαι μάλιστα τῶν λεχϑέντων, ὅτι πάντες of ἄν - 
ϑρῶώποι βασιλεύονται ὑπὸ ϑεοῦ" τὸ γὰρ ἄρχον ἐν ἔχά- 

681 στῳ καὶ κρατοῦν ϑεῖόν ἐστιν" ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτὸς περὶ 
τούτων φιλοσοφώτερον δοξάξειν καὶ λέγειν, ὡς πάντων 
μὲν ὕντα κοινὸν ἀνθρώπων πατέρα τὸν ϑεόν, ἰδίους 83 10 
ποιούμενον ἑαυτοῦ τοὺς ἀρίστους. 

XXVIII. Καϑόλου δὲ πρὸς μὲν τοὺς βαρβάρους σο- 
βαρὸς ἦν καὶ σφόδρα πεπεισμένῳ περὶ τῆς ἐκ ϑεοῦ γε- 
νέσεως καὶ τεκνώσεως ὅμοιος, τοῖς δὲ Ἕλλησι μετρίως 

καὶ ὑποφειδομένως δαυτὸν ἐξεϑείαξε" πλὴν περὶ Σάμου 16 
γράφων ᾿Αϑηναίοις "Εγὼ μὲν οὐκ av φησίν οὐὑμῖν 
ἐλευϑέραν πόλιν ἔδωκα καὶ ἔνδοξον" ἔχετε δὲ αὐτὴν 
λαβόντες παρὰ τοῦ τότε κυρίου καὶ πατρὸς ἐμοῦ προσ- 
αγορδυομένου,““ λέγων τὸν Φίλιππον. Ὕστερον δὲ 
πληγῇ περιπεσὼν ὑπὸ τοξεύματος καὶ περιαλγὴς γε-- 30 
νόμενος᾽ ,,Tovro pay εἶπεν .,ὦ φέλοι, τὸ ῥέον αἷμα 
καὶ οὐκ | 

(400, οἷός πέρ τε δέει μακάρεσσι ϑεοῖσιν." 
Ἐπεὶ δὲ μεγάλης ποτὲ βροντῆς γενομένης καὶ πάντων 
ἐκπλαγέντων ᾿Ανάξαρχος ὁ σοφιστὴς παρὼν ἔφη πρὸς 36 
αὐτόν .. Μή τι σὺ τοιοῦτον ὁ τοῦ Aids; γελάσας ἐκεῖ- 
νος Οὐ βούλομαι yao εἶπε ,,φοβερὸς εἶναι τοῖς φί- 
λοις, ὥσπερ σύ μὲ κελεύεις ὁ καταφαυλίξων μου τὸ 
δεῖπνον, ὅτι ταῖς τραπέξαις ἰχθύας ὁρᾷς ἐπικειμένους, 
οὐ σατραπῶν κεφαλάς." Τῷ γὰρ ὄντι λέγεται τὸν ᾿δνά--80 
ξαρχον ἰχϑυδίων Ἡφαιστίωνι πεμφϑέντων ὑπὸ τοῦ βα-- 
σιλέως τὸν προειρημένον ἐπιφϑέγξασϑαι λόγον, οἷον 
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ἐξευτελέξοντα καὶ κατειρωνδυόμενον τοὺς ca περέβλε- 
ave μεγάλοις πόνοις καὶ κινδύνοιρ διώκοντας, ὡς οὐδὲν 
ἢ μιχφὸν ἐν ἡδοναῖς καὶ ἀπολαύσοσι πλέον ἔχοντας τῶν 
ἄλλων. Ὁ δ᾽ οὖν ᾿Αλέξανδρος καὶ ἀπὸ τῶν εἰρημόνων 

6 δῷλός ἐστιν αὐτὸς οὐδὲν πεπονθὼρ οὐδὲ τεσειφωμένος, 
ἀλλὰ τοὺς ἄλλους καταδουλούμεονος τῇ δόξῃ τῆς ϑειό- 
τητος. 

XXIX. Εἰς δὲ Φοινέκην ἐπανελθὼν ἐξ dAiyvacow 
ϑυσίας τοῖς ϑεοῖς καὶ πομπὰς ἐπετέλει καὶ χορῶν 

ι0 χυχλέων καὶ τραγικῶν ἀγῶνας ov μόνον ταῖς αἀαρα-- 
oxevals, ἀλλὰ καὶ ταῖς ἁμέλλαις λαμπροὺς γενομένουρ. 
Ἐχορήγουν γὰρ of βασιλεῖς τῶν Κυπρίων, ὥσπερ ᾿49ή-- 
νησιν of κληρούμενοι τὰς φυλὰς, καὶ ἠγωνίζοντο ϑαυ- 
μαστῇ φιλοτιμέᾳ πρὸς ἀλλήλους. Μαλισταδὲ Νικοκρέων 

156 Σαλαμένιος καὶ Πασικράτης ὃ Σόλιος διδφιλονεέκῃ-- 
σαν. Οὗτοι γὰρ ἔλαχον τοῖς ἐνδοξοτάτοις ὑποκριταῖς 
χορηγεῖν, Πασικράτης μὲν ᾿Αϑηνοδόρῳ, .Νικοκρέων δὲ 
Θεσσαλῷ, περὶ ὃν ἐσπουδάκει καὶ αὐτὸς ᾿Αλέξανδρος. 
Οὐ μὴν διέφηνε τὴν σπουδὴν πρότερον ἢ ταῖς ψήφοις 

40 ἀναγορευϑῆναι νικῶντα τὸν ᾿Αϑηνόδωρον. Τότε δέ, ὡς 
ἔοικεν, ἀπιὼν ἔφη τοὺς μὲν κριτὰς ἐπαινεῖν, αὐτὸς μέν-- 
τοι μέρος ἂν ἡδέως προέσϑαι τῆς βασιλείας ἐπὶ τῷ μὴ 
Θεσσαλὸν ἰδεῖν νενικημέγον. Ἐπεὶ δὲ ᾿άἀϑηνόδωρος ὑπὸ 
τῶν ᾿4ϑηναίων ξημιωϑείς, ὅτε πρὸς τὸν ἀγῶνα τῶν 

95 Φιονυσίων οὐκ ἀπήντησεν. ἠξίου γράψαι περὶ αὐτοῦ 
τὸν βασιλέα, τοῦτο μὲν οὐκ Brolgos, τὴν δὲ ξημίαν 
ἀπέστειλε παρ᾽ ἑαυτοῦ. “ύκωνος δὲ τοῦ Σκαρφέως 
δὐημεροῦντος ἐν τῷ θεάτρῳ καὶ στίχον εἰς τὴν κωμῳ- 
δέαν ἐμβαλόντος αἴτησιν περιέχοντα δέκα ταλάντων, γε-- 

80 λάσας ἔδωκε. Δαρείου δὲ πέμψαντος ἐπιστολὴν πρὸς 
αὐτὸν καὶ φέλους δεομένους μύρια μὲν ὑπὲρ τῶν δαλο-- 
κότων λαβεῖν τάλαντα, τὴν δὲ ἐντὸς Εὐφράτου πᾶσαν 
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ἔχοντα ‘kal γήμαντα μέαν τῶν θυγατέρων φίλον εἶναι 
καὶ σύμμαχον. ἐκοινοῦτο τοῖς ἑταίροις" καὶ Παρμενέω-- 
vog εἰπόντος »Εγὼ μέν, εἰ᾿4λέξανδρος ἤμην. ἔλαβον 
ἂν ταῦτα““ Κἀγώ, νὴ dia” εἶπεν ὁ ̓ Δλέξανδρος ,, εἰ 
Παρμενέων.“ Πρὸς δὲ τὸν Ζαρεῖον ἔγραψεν, ὡς οὐδε-- δ 
“νὸρ ἀτυχήσει τῶν φιλανϑρώπων ἐλθὼν πρὸς αὐτόν, εἰ 
δὲ μή, αὐτὸς ἐπ᾿ ἐχεῖνον ἤδη πορεύεσθαι. 

XXX. Ταχὺ μέντοι μετεμελήθη τῆς “Ἰαρείου γυ- 
682 varxog ἀποθανούσης ἐν ὠδῖσι" καὶ φανερὸς ἦν ἀνιώμε- 

vag ὡς ἐπίδειξιν οὐ μικρὰν ἀφῃρημένος χρηστότητος. 10 
Ἔθϑαψεν οὖν τὴν ἄνθρωπον οὐδεμιᾶς πολυτελείας φει-- 
δόμενος. Τῶν δὲ ϑαλαμηπόλων τις εὐνούχων, of συνεα-- 
λώκχεισων ταῖς γυναμξξίν, ἀποδρὰς ἐκ τοῦ στρατοπέδου 
καὶ πρὸς “αρεῖον ἀφιτπασάμενος, Τείρδως ὄνομα, 
φράξει τὸν ϑάνατον αὐτῷ τῆς γυναικός. Ὡς δὲ πληξά-1 
μόψος τὴν κεφαλὴν καὶ ἀναχλαύσας .,»ὅ Φεῦ τοῦ Περσῶν“ 
ἔφη «δαίμονος, δἰ τὴν βασιλέως γυναῖκα καὶ ἀδελφὴν 
οὗ μόνον αἰχμάλωτον γενέσϑαι ξῶσαν, ἀλλὰ καὶ τελευ-- 
τήφασαν ἄμοιρον κεῖσθαι ταφῆς βασιλικῆς ““ ὑπολαβὼν 
ὁ ϑαλαμηπόλος .» 4λλὰ ταφῆς γε χάριν“ εἶπεν ,.@ βα--30 
σιλεῦ, χαὶ τιμῆς ἁπάσης καὶ τοῦ πρέποντος οὐδὲν ἔχεις 
αἰτιάσασϑαι τὸν πονηρὸν δαίμονα Περσῶν. Οὔτε γὰρ 
ξῴσῃ τῇ δεσποίνῃ Στατείρᾳ καὶ μητρὶ σῇ καὶ τέκνοις 
ἐνέδει τῶν πρόσϑεν ἀγαϑῶν καὶ καλῶν ἢ τὸ σὸν ὁρᾶν 
φῶς, ὃ πάλιν ἀναλάμψει λαμπρὸν ὃ κύριος Reopacdyg, 25 
οὔτε ἀποθανοῦσα κόσμου τινὸς ἄμοιρος γέγονεν, ἀλλὰ 
καὶ πολεμέων τετίμηται δάκρυσιν. Οὕτῳ γὰρ ἔστι 1ρη- 
στὸς κρατήσας “λέξανδρος, ὡς δεινὸς μαχόμενος.“ 
Γαῦτα ἀκούσαντα Augstov ἡ ταραχὴ καὶ τὸ πάϑος ἐξέ- 
PEQE πρὸς ὑποψέας ἀτόπουρ᾽ καὶ τὸν εὐνοῦχον ἐνδο- 80 

τέρο τῆς σκηνῆς ἀπαγαγῶν .. Εἰ μὴ καὶ σὺ μετὰ τῆς 
Περσῶν“ ἔφη .οτύχης μακεδονέζεις, ἀλλ᾽ ἔτι σοι δεσπό-- 
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της ἐγὼ Δαρεῖος, εἰπέ μοι σεβόμενος Μίϑρου τὸ φῶς 
μέγα καὶ δεξιὰν βασίλειον, ἄρα μὴ τὰ μικρότατα τῶν 
Στατεέρας κλαέω κακῶν, οἰκτρότερα δὲ ξώσης ἐπάσχο--᾿ 
μὲν καὶ μᾶλλον av κατ᾽ ἀξίαν ἐδυστυχοῦμεν Opa. καὶ 

5 σχυϑρωπῷ περιπεσόντες ἐχϑρῷ; τέγὰρ εὐπρεπὲς ἀνδρὶ 
νέῳ πρὸς ἐχϑροῦ γυναῖκα καὶ μέχρι τιμῆς τοσαύτης 
συμβόλαιον ; “ Ἔτι λέγοντος αὐτοῦ καταβαλὼν ἐπὶ τοὺς 
πόϑας Τείρεως αὑτὸν ἱκέτευεν εὐφημεῖν καὶ μήτε Ads 
ξανδρον ἀδικεῖν μήτε τὴν τεϑνεῶσαν ἀδελφὴν καὶ γυ-- 

Ιθναῖκα καταισχῦναι, μήτε αὑτοῦ τὴν μεγίστην ὧν ἔπται-- 

κεν ἀφαιρεῖσθαι παραμυϑίαν, τὸ δοκεῖν ὑπ᾽ ἀνδρὸς 
ἡττῆσθαι κρείττονος ἢ κατὰ τὴν ἀνθρωπένην φύσιν, 
ἀλλὰ καὶ ϑαυμάξειν ᾿4λέξανδρον. ὡς πλείονα ταῖς Περ-- 
σῶν γυναιξὶ σωφροσύνην ἢ Πέρσαις ἀνδρείαν ἐπιδε-- 

ι5 δειγμένον. “ἅμα δὲ Sexovs te φρικώδεις τοῦ ϑαλα-- 
μηπόλου κινοῦντος ὑπὲρ τούτων καὶ περὶ τῆς ἄλλης 
ἐγκρατείας καὶ μεγαλοψυχίας τῆς ᾿4λεξάνδρου λέγοντος, 
ἐξελθὼν πρὸς τοὺς ἑταίρους ὁ Ζίαρεῖος καὶ χεῖρας ἀνα- 
τείνας πρὸς τὸν οὐρανὸν ἐπεύξατο᾽ .. Θεοὶ γενέϑλεοι 

90 καὶ βασίλειοι, μάλιστα μὲν ἐμοὶ διδοέητε τὴν Περσῶν 
τύχην εἰς ὀρθὸν αὖϑις σταϑεῖσαν ἐφ᾽ οἷς ἐδεξάμην ayo. 
ϑοῖς ἀπολιπεῖν, ἕνα κρατήσας ἀμείψωμαι τὰς ᾿4λεξάν-- 
ὅρου χάριτας; ὧν εἰς τὰ φέλτατα πταίσας ἔτυχον εἰ δ᾽ 
ἄρα τις οὗτος εἱμαρτὸς ἥ ἥκει χρόνος ὀφειλόμενος νεμέσει 

25 καὶ μεταβολῇ παύσασϑαι τὰ Περσῶν, μηδεὶς ἄλλος ἀν-- 
ϑρώπων καϑέσειεν εἰς τὸν Κύρου ϑρόνον πλὴν ᾽4λε-- 
ξάνδρου.““ Ταῦτα μὲν οὕτω γενέσϑαι τε καὶ λεχθῆναί 
φασιν of πλεῖστοι τῶν συγγραφέων. 

XXXII. ᾿4λέξανδρος δὲ τὴν ἐντὸς τοῦ Εὐφράτου πᾶ- 
ϑ0σαν ὑφ᾽ ἑαυτῷ ποιησάμενος ἥλαυνεν ἐπὶ Ζαρεῖον ἕκα- 

τὸν μυριάσι στρατοῦ καταβαένοντα. Καί τις αὐτῷ 
φράξει τῶν ἑταίρων, ὡς δὴ γέλωτος ἄξιον πρᾶγμα, τοὺς 
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ἀκολούϑους παίζοντας εἰς δύο μέρη διῃρηκέναι σφᾶς 
αὐτούς, ὧν ἑκατέρου στρατηγὸν εἶναι καὶ ἡγεμόνα, τὸν 
μὲν ̓ 4λέξανδρον, τὸν δὲ Ζαρεῖον vx’ αὐτῶν προσαγο- 
ρδυόμενον ἀρξαμένους δὲ βώλοις ἀκροβολέξεσϑαι πρὸς 
ἀλλήλους, εἶτα πυγμαῖς, τέλος ἐκκεκαῦσϑαι τῇ φιλο- 5 
νεικέᾳ καὶ μέχρι λέϑων καὶ ξύλων πολλοὺς καὶ ϑυσκατα- 

688 παύστους. γέγονότας. Ταῦτα ἀκούσας ἐκέλευσεν αὐτοὺς 

μονομαχῆσαι τοὺς ἡγεμόνας" καὶ τὸν μὲν ̓ 4λέξανδρον 
αὐτὸς ὥπλισε, τὸν δὲ “αρεῖον Φιλώτας. ᾿Ἐθεᾶτο δὲ ὁ 
στρατος ἐν οἰωνῷ τινι τοῦ μέλλοντος τιϑέμενος τὸ γιγνό--10 
psvov. Ἰσχυρᾶς δὲ τῆς μάχης γενομένης ἐνίκησεν ὁ κα- 
λούμενος ᾿4λέξανδρος͵, καὶ δωρεὰν ἔλαβε δώδεκα κώμας 
καὶ στολῇ Περσικῇ χρῆσϑαι. Ταῦτα μὲν οὖν Ἐρατοσϑέ- 
νης ἱστόρηκε. Τὴν δὲ μεγάλην μάχην πρὸς Aagstov 
οὐκ ἐν ̓ Αρβήλοις. ὥσπερ of πολλοὶ γράφουσιν, ἀλλὰ ἐν 16 
Γαυγαμήλοις γενέσθαι συνέπεσε. Σημαένειν δέ φασιν 
οἶκον καμήλου τὴν διάλεκτον, ἐπεὶ τῶν πάλαι τις βασι- 
λέων ἐκφυγὼν πολεμίους ἐπὶ καμήλου δρομάδος ἐν- 
ταῦϑα καϑέδρυσεν αὐτήν, ἀποτάξας τινὰς κώμας καὶ 
προσόδους εἰς τὴν ἐπιμέλειαν. ‘H μὲν οὖν σελήνη τοῦ 20 
Βοηδρομιῶνος ἐξέλιπε περὶ τὴν τῶν μυστηρίων τῶν 
᾿4ϑήνησιν ἀρχήν, ἐνδεκάτῃ ὃὲ ἀπὸ τῆς ἐκλείψεως νυκτὶ 
τῶν στρατοπέδων ἐν ὄψει γεγονότων, Aagstog μὲν ἐν 
ὅπλοιρ συνεῖχε τὴν δύναμιν ὑπὸ λαμπάδων ἐπιπορευό- 
μενος τὰς τάξειρ, ᾿4λέξανδρος δὲ τῶν Μακεδόνων 35 
ἀναπαυομένων αὐτὸς πρὸ τῆς σκηνῆς μετὰ τοῦ μάντεως 
᾿Δριστάνδρου διέτριβεν, ἱερουργέας τινὰς ἀπορρήτους 
ἱερουργούμενος καὶ τῷ Φόβῳ σφαγιαξόμενος. Οἵ δὲ 
πρεσβύτεροι τῶν ἑταίρων καὶ μάλιστα Παρμενίων, ὡς 
τὸ μὲν πεδίον τὸ μεταξὺ τοῦ Νιφάτον καὶ τῶν ὀρῶν 80 
τῶν Γορδυαίων ἅπαν ἑωρᾶτο καταλαμπόμενον τοῖς βαρ-- 
βαρικοῖς φέγγεσιν, ἀτέκμαρτος δέ τις φωνὴ συμμε- 
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μιψμένη καὶ ϑόρυβος ἐκ τοῦ στρατοπέδου καϑάπερ ἐξ 
ἀχανοῦς προσήχει πελάγους, ϑαυμάσαντες τὸ πλῆϑος 
καὶ πρὸς ἀλλήλους διαλεχϑέντες, ὡς μέγα καὶ χαλεπὸν 
ἔργον εἴη συμπεσόντας ἐκ προφανοῦς τοσοῦτον ὥσασϑαι 

5 πόλεμον, ἀπὸ τῶν ἱδρῶν γενομένῳ τῷ βασιλεῖ προσελ-- 
ϑόντες ἔπειθον αὐτὰν ἐπιχειρῆσαι νύκτωρ τοῖς πολε-- 
μέοις καὶ νῷ σκότῳ τὸ φοβερώτατον συγκαλύψαι τοῦ 
μέλλοντος ἀγῶνος. Ὁ δὲ τὸ μνημονευόμενον εἰπών, 
.» Οὐ κλέπτω τὴν νίχην “ ἐνέοις μὲν ἔδοξε μειρακιώδη 

10 καὶ κενὴν ἀπόκρισιν πεποιήαϑαι,παίξων πρὸς τοσοῦτον 
κίνδυνον, ὀνέοις δὲ καὶ τῷ παρόντι ϑαρρεῖν καὶ στο-- 
χάξεσϑαι τοῦ μέλλοντος ὀρϑῶς, μὴ διδοὺς πρόφασιν ἡτ-- 
τηϑέντι Δαρείῳ πρὸς ἄλλην αὖθις ἀναθαρρῆσαι πεῖραν, 
αἰνιωμένῳ τούταν νύκτα καὶ σκότος, ὡς Son καὶ στενὰ 

16καὶ ϑάλασσαν τῶν προτέρων. Οὐ γὰρ ὅπλων οὐδὲ σω- 
μάτων ἀπορίᾳ παύσεσϑαι πολεμοῦντα “Ιαρεῖον ἀπὸ τη-- 
λικαύτης δυνάμεως καὶ χώρας τοσαύτης, ἀλλ᾽ ὅταν ἀφῇ 
τὸ φρόνημα καὶ τὴν ἐλπέδα δι᾽ ἐμφανοῦς ἥττης κατὰ 
πράτος ἐξελεγχϑ δίς. 

20 ΑΧΧΧΙΙ. ᾿Δπελθόντων δὲ τούτων κατακλιϑεὶς ὑπὸ 
σκηνὴν λέγεται τὸ λοιπὸν μέρος τῆς νυχτὸς ὕπνῳ βαϑεῖ 
κρατηϑῆναι παρὰ τὸ δἰωϑός, ὥστε ϑαυμάξειν ἐπελϑόν-- 
τας ὄρϑρου τοὺς ἡγεμόνας καὶ nag’ αὐτῶν ἐξενεγκεῖν 
παράγγελμα πρῶτον ἀριστοποιεῖσθαι τοὺς στρατιώτας" 

86 ἔπειτα τοῦ καιροῦ κατεπείγοντος εἰσελϑόντα Παρμε-- 
νέωνα καὶ παραστάντα σῇ κλίνῃ δὶς ἢ τρὶς αὐτοῦ φϑέγ-- 
ξασϑαι τοὔνομα καὶ διογερθέντος οὕτως ἐρωτᾶν, ὅ τι 
δὴ πεπονθὼς ὕπνον καϑεύδοι νδνικηκότος, οὐχὶ μέλ-- 
λοντος ἀγωνιεῖσθαι τὸν μέγιστον τῶν ἀγώνων. Τὸν 

30 γοῦν ᾿4λέξανδρον εἰπεῖν διαμειδιάσαντα".. Τί γάρ; οὐκ 
ἤϑη σοι νενικηκέναι δοκοῦμεν ἀπηλλαγμένοι τοῦ πλα-- 
νῶσϑαι καὶ διώκειν ἐν πολλῇ καὶ κατεφϑαρμένῃ φυγο- 
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μαχοῦντα χώρᾳ ΖΙαρεῖον ; “ Οὐ μόνον δὲ πρὸ τῆς μάχης, 
ἀλλὰ καὶ παρ᾽ αὐτὸν τὸν κένδυνον ἐπεδείξατο μέγαν 
καὶ συνεστηκότα τῷ λογέξεσϑαι καὶ ϑαρρεῖν ἑαυτόν. 
Ἔσχε γὰρ ὁ ἀγὼν ὑποτροπὴν καὶ σάλον ἐν τῷ εὐωνύμῳ 
κέρατι κατὰ Παρμενέωνα, τῆς Βαχτριανῆς ἵππου ῥόϑῳ 5 
πολλῷ καὶ μετὰ Blog παρεμπεσούσης εἰς τοὺς Maxsdo- 
veg, Ἀδαξαίου δὲ περιπέμψαντος ἔξω τῆς φάλαγγος ix~ 

δϑάπεϊῖς τοῖς σπευοφυλακοῦσι προσβαλοῦντας. Διὸ δαὶ 
ϑορυβούμενος vx’ ἀμφοτέρων 6 Παρμενέων ἀπέστειλε 
πρὸς ᾿Δλέξανδρον ἀγγέλους φράξοντας οἴχεσϑαι τὸν χά- 10 
ρακα καὶ τὰς ἀποσκδυάρ, εἰ μὴ κατὰ τάχος βοήϑειαν 
ὀχυρὰν ἀπὸ τοῦ στόματος πέμψειε τοῖς ὄπεσϑεν. Ἔτυχε 
μὸν. οὖν κατ᾽ ἐκδῖνο καιροῦ τοῖς περὶ αὐτὸν ἐφύδου ὃι- 
δοὺς σημεῖον᾽ ὡς δὲ ἤχουδσε τὰ παρὰ τοῦ Παρμενίωνος, 
οὖκ ἔφη σωφρονεῖν αὐτὸν οὐδὲ ἐντὸς εἶναι τῶν λο-- 16 
γισμῶν. ἀλλ᾽ ἐπιλελῆσϑαι ταραττόμενον, ὅτι νικῶντες 
μὲν προσκτήσονται καὶ τὰ τῶν πολεμίων, ἡττωμένοις 
δὲ φροντιστέον οὐ χφημάτων οὐδὲ ἀνδραπόδων, ἀλλ᾽ 
ὅπως ἀποθανοῦνται καλῶς καὶ λαμπρῶς ἀγωνιξόμενοι. 
Ταῦτα ἐπιδεείλας Παρμενέωνι τὸ κράνος περιέϑετο, τὸν % 
δὲ ἄλλον ὁπλισμὸν εὐθὺς ἀπὸ σκηνῆς εἶχεν, ὑπένδυμα 
τῶν Σικελεκῶν ξωστόν, ἐπὶ δὲ τούτῳ ϑώρακα διπλοῦν 
λινοῦν ἐκ τῶν ληφϑέντων ἐν Ἰασῷ. Τὸ δὲ κράνος ἦν 
μὲν σιδηροῦν, ἔστιλβε δὲ ὥσπερ ἄργυρος xaPagds, ἔρ- 
γον Θεοφίλου, συνήρμοστο δὲ αὐτῷ περιτραχήλιον 36 
ὁμοέως σιδηροῦν, λιϑοκόλλητον᾽" μάχαιραν δὲ ϑαυμα- 
στὴν βαφῇ καὶ πουφότητι, δωρησαμένου τοῦ Κιτιέων 
βασιλέως, εἶχεν, ἠσκημένος τὰ πολλὰ χρῆσϑαι wayatog 
παρὰ τὰς μάχας. Ἐπιπόρπωμα δὲ ἐφόρει τῇ μὲν ἐργα- 
olg σοβαρώτερον ἢ κατὰ τὸν ἄλλον ὁπλισμόν᾽ ἦν γὰρ 80 
ἔργον Ἑλικῶνος τοῦ παλαιοῦ, τιμὴ δὲ τῆς Ῥοδέων πό- 
λεως, ὑφ᾽ ἧς ἐδόϑη δῶρον ἐχρῆτο δὲ καὶ τούτω πρὸς 
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τοὺς ἀγῶνας. “Azos μὲν οὖν συντάττων τι τῆς φάλαγγος 
ἢ παρακελευόμενος ἢ διδάσκων ἢ ἐφορῶν παρεξήλαυ- 
vev ἄλλον ἵππον εἶχε, τοῦ Βουκεφάλα φειδόμενος ἤδη 
παρήλικος ὄντος" χωροῦντι δὲ πρὸς ἔργον ἐκεῖνος 

ὅ προσήγετο, καὶ μεταβὰς εὐθὺς ἦρχεν ἐφόδου. 
XXXII. Tore δὲ τοῖς Θετταλοῖς πλεῖστα διαλεχϑ εὶς 

καὶ τοῖς ἄλλοις Ἕλλησιν, ὡς ἐπέρρωσαν αὐτὸν βοῶντες 
ἄγειν ἐπὶ τοὺς βαρβάρους, τὸ ξυστὸν εἰς τὴν ἀριστερὰν 
μεταβαλὼν τῇ δεξιᾷ παρεκάλει τοὺς ϑεούς, ὡς Καλλι- 

10σϑένης φησίν, ἐπευχόμενος, εἴπερ ὄντως Ζιόϑεν ἐστὶ 
γεγονώς, ἀμῦναι καὶ συνεπιρρῶσαι τοὺς Ἕλληνας. Ὁ 
δὲ μάντις ᾿Δρέίστανδρος χλανέδα λευκὴν ἔχων καὶ χρυ- 
σοῦν στέφανον ἐπεδείκνυτο παριππεύων ἀετὸν ὑπὲρ 
κδφαλῆς ᾿4λεξάνδρου συνεπαιωρούμενον καὶ κατευϑύ- 

Ἰό νοντα τῇ πτήσει ὄρϑιον ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ὥστε πολὺ 
μὲν ϑάρσος ἐγγενέσϑαι τοῖς ὁρῶσιν. ἐκ δὲ τοῦ ϑαρρεῖν 
καὶ παρακαλεῖν ἀλλήλους δρόμῳ τοῖς ἱππεῦσιν ἱεμόνοις 
ἐπὶ τοὺς πολεμέους ἐπικυμαένειν τὴν φάλαγγα. Πρὶν 
ὃὲ συμμῖξαι τοὺς πρώτους ἐξέκλιναν of βάρβαροι, καὶ 

40 διωγμὸς ἦν πολύς. εἰς τὰ μέσα συνελαύνοντος ᾿4λεξάν-- 
δρου τὸ νικώμενον, ὅπου Ζαρεῖος ἦν. Πόρρωϑεν γὰρ 
αὐτὸν κατεῖδε διὰ τῶν προτεταγμένων ἐν βάϑει τῆς 
βασιλικῆς tang éxpavévra, καλὸν ἄνδρα καὶ μέγαν ἐφ᾽ 
ἄρματος ὑψηλοῦ βεβῶτα, πολλοῖς ἱππεῦσι καὶ λαμπροῖς 

96 καταπεφραγμένον ev μάλα συνεσπειραμένοις περὶ τὸ 
ὥρμα καὶ παρατεταγμένοις δέχεσθαι τοὺς πολεμέους. 
‘Adda δεινὸς ὀφϑεὶς ἐγγύϑεν ᾿4λέξανδρος καὶ τοὺς φεύ-- 
γοντας ἐμβαλὼν εἰς τοὺς μένοντας ἐξέπληξε καὶ διεσκέ- 
dacs τὸ πλεῖστον. Of δὲ ἄριστοι καὶ γενναιότατοι πρὸ 

δϑοτοῦ βασιλέως φονευόμενοι καὶ κατ᾽ ἀλλήλων πέπτοντες 
ἐμποδὼν τῆς διώξεως ἦσαν͵ ἐμπλεκόμενοι καὶ περισπαί- 
ροντες αὐτοῖς καὶ ἵπποις. Ζαρεῖος δέ. τῶν δεινῶν 
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ἁκάντων ἐν ὀφϑαλμοῖς ὄντων καὶ τῶν προτεταγμένων 
δυνάμεων ἐρειπομένων εἰς αὐτόν, ὡς οὐκ ἦν ἀποστρέ- 
par τὸ ἅρμα καὶ διεξελάσαι ῥάδιον, ἀλλ᾽ οἵ τε τροχοὶ 
συνεέχοντο πτώμασι πεφυρμένοι τοσούτοις οἵ τὸ ἵπποι 
καταλαμβανόμενοι καὶ ἀποκρυπτόμενοι τῷ πλήϑει τῶν 6 
νεκρῶν ἐξήλλοντο καὶ συνετάραττον τὸν ἡνίοχον. axo~ 

688 λεέπει μὲν τὸ ἄρμα καὶ τὰ ὅπλα. θήλειαν δέ, ὥς φασι, 
νεοτόκον ἵππον περιβὰς ἔφυγεν. Οὐ μὴν τότε av ἐδό- 
κδι διαφυγεῖν, εἰ μὴ πάλιν ἧκον ἕτεροι παρὰ τοῦ Παρ-- 
μενέωνος ἱππεῖς μετακαλοῦντες ᾿4λέξανδρον, ὡς συνε-- 10 
στώσης ἔτι πολλῆς δυνάμεως ἐκεῖ καὶ τῶν πολεμίων οὐκ 
ἐνδιδόντων. Ὅλως γὰρ αἰτιῶνται Παρμενέωνα κατ᾽ 
ἐχεένην τὴν μάχην νωϑρὸν γενέσϑαι καὶ δύσεργον, εἴτε 
τοῦ γήρως ἤδη τι παραλύοντος τῆς τόλμης. εἴτε τὴν 
ἐξουσίαν καὶ τὸν ὄγκον, ὡς Καλλισθένης φησί, τῆς 16 
᾿Αλεξάνδρου δυνάμεως βαρυνόμενον καὶ προσφϑο- 
νοῦντα. Τότε δ᾽ οὖν ὁ βασιλεὺς ἀνιαϑεὶς τῇ μεταπέμ-- 
ψει τοῖς μὲν στρατιώταις οὐκ ἔφρασε τὸ ἀληϑές, ἀλλ᾽ 
ὡς ἀνέχων τοῦ φονεύειν καὶ σκότους ὄντος ἀνάκλησιν 
ἐσήμανεν" ἐλαύνων δὲ πρὸς τὸ κινδυνεῦον μέρος ἤκουσε 20 
καθ᾽’ ὁδὸν ἡττῆσϑαι παντάπασι καὶ φεύγειν τοὺς πο- 
λεμέους. 

XXXIV. Τοῦτο τῆς μάχης ἐκείνης λαβούσης τὸ πέ- 
ρας. ἡ μὲν ἀρχὴ παντάπασιν ἡ Περσῶν ἐδόκει xatads- 
λύσϑαι. βασιλεὺς δὲ τῆς ̓ Ασίας ᾿Δ4λέξανδρος ἀνηγορευ-- 96 
μένος ἔϑυε τοῖς ϑεοῖς μεγαλοπρεπῶς καὶ τοῖς φίλοις 
ἐδωρεῖτο πλούτους καὶ οἴκους καὶ ἡγεμονίας. Φιλοτι-- 
μούμενος δὲ πρὸς τοὺς Ἕλληνας ἔγραψε τὰς τυραννέδας 
πάσας καταλυθῆναι καὶ πολιτεύειν αὐτονόμους, ἰδέᾳ δὲ 
Πλαταιεῦσι τὴν πόλιν ἀνοικοδομεῖν, ὅτι τὴν χώραν of 80 
πατέρες αὐτῶν ἐναγωνέσασϑαι τοῖς Ἔλλησιν ὑπὲρ τῆς 
ἐλευθερίας παρέσχον. Ἔπεμψε δὲ καὶ Κροτωνιάταις εἰς 
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Ἰιταλέαν μέρος τῶν λαφύρων τὴν Φαύλλου τοῦ ἀϑλητοῦ 
τιμῶν προϑυμίαν καὶ ἀρετήν, ὃς περὺ τὰ Μηδικὰ τῶν 
ἄλλων Ἰταλιωτῶν ἀπεγνωκότων τοὺς Ἕλληνας ἰδιόστο-- 
dow ἔχων ναῦν ἔπλευσεν εἰς Σαλαμῦνα τοῦ κινδύνου 

5 τι μεϑέξων. Οὕτω τις εὐμενὴς ἦν πρὸς ἄσεασαν ἀρετὴν 
καὶ καλῶν ἔργων φύλαξ καὶ οἰκεῖος. 

XXXV. Ἐπιὼν δὲ τὴν Βαβυλωνέαν ἄπασαν εὐθὺς 
ἐπ᾽ αὐτῷ γενομένην ἐθαύμασε μάλιστα τό τὸ χάσμα τοῦ 
πυρὸς [ἐν Ἐκβατάνοις.) ὥσπερ ἐκ πηγῆς συνεχῶς ἀνα- 

10 φερομένου καὶ τὸ ῥεῦμα τοῦ νάφϑα λειμνάξοντος διὰ τὸ 
πλῆϑος οὐ πόρρω τοῦ χάσματορ, ὃς τἄλλα μὲν ἀσφάλσῳ 
προσέοικεν, οὕτω δὲ οὐπαϑὴς πρὸς τὸ πῦρ ἐστιν, ὥστε 
πρὶν ἢ ϑιγεῖν τὴν φλόγα δι᾽ αὐτῆς τῆς περὶ τὸ φῶς 
ἐξαπτόμενος αὐγῆς τὸν μεταξὺ πολλάκις ἀέρα συνεκ- 

16 καίειν. Ἐπιδεικνύμενοι δὲ τὴν φύσιν αὐτοῦ καὶ δύνα-- 
μὲν of βάρβαροι τὸν ἄγοντα πρὸς τὴν κατάλυσιν τοῦ 
βασιλέως στενωπὸν ἐλαφρῷ τῷ φαρμάκῳ κατεψέκασαν " 
εἶτα στάντες ἐπ᾽ ἄκρῳ τοὺς λαμπτῆφας τοῖρ βεβρεγμέ-- 
vows προσέϑηκαν᾽ ἤδη γὰρ Guvecxdrats. Τῶν δὲ πρό- 

Wrov εὐθὺς ἁψαμένων οὐχ ἔσχεν ἡ νομὴ χρόνον αἰσϑη-- 
τόν, ἀλλ᾽ ἅμα νοήματι διῖμτο πρὸς ϑάτερον πέρας καὶ 
πῦρ ἐγεγόνει συνεχὲς 6 στενωπός. Ἦν δέ τις Adnve- 
φάνης ᾿4ϑηναῖος τῶν περὶ ἄλειμμα καὶ λουτρὸν εἰωϑό- 
τῶν τὸ σῶμα ϑεραπεύειν τοῦ βασιλέως καὶ τὴν διάνοιαν 

δ ἐμμελῶς ἀπάγειν ἐπὶ τὸ ῥάϑυμον. Οὗτος ἐν τῷ λου-- 
τρῶνι τότε παιδαρίου τῷ ̓ 4λεξάνδρῳ παρεστῶτος εὐτε-- 
λοῦς σφόδρα καὶ γελοίου τὴν ὄψιν, ἄδοντος δὲ χαριέν-- 
tas, Στέφανος ἐχαλεῖτο, 5, Βούλει“ φησέν ,,c βασιλεῦ, 
διάπδιραν ἐν Στεφάνῳ τοῦ φαρμάκου λάβωμεν ; ἂν γὰρ 

δοᾶψηται τούτου καὶ μὴ κατασβεσϑῇ, παντάπασιν ἂν 
φαίην ἄμαχον καὶ δεινὴν αὐτοῦ τὴν δύναμιν εἶναι." 
Προϑύμως δέ πως καὶ τοῦ παιδαρίου διδόντος ἑαυτὸν 
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πρὸς τὴν πεῖραν, ἅμα τῷ περιαλεῖψαι καὶ ϑιγεῖν ἐξήν-- 
Anos φλόγα τοσαύτην τὸ σῶμα καὶ πυρὶ κατεσχέθη τὸ 
πᾶν, ὥστε τὸν ᾿4λόξανδρον sig πᾶν ἀπορίας καὶ δέους 
ἐλθεῖν εἰ δὲ μὴ κατὰ τύχην πολλοὶ παρῆσαν ἀγγεῖα 

| 90g τὸ λουτρὸν ὕδατος διὰ χειρῶν ἔχοντες. οὐκ ἂν S 
686 ἔφϑασεν ἡ βοήϑεια τὴν ἐπινομήν. “Adda καὶ τότε μόγις 

κατέσβεσαν τὸ σῶμα τοῦ παιδὸς δι᾽ ὅλου πῦρ γενόμε-- 
νον͵ καὶ μετὰ ταῦτα χαλεπῶς ἔσχεν. Εἰκότως οὖν ἔνιοι 
τὸν μῦϑον ἀνασώξοντος πρὸς τὴν ἀλήϑειαν τοῦτό φασιν 
εἶναι τὸ τῆς Μηδείας φάρμακον, ᾧ τὸν τραγῳδούμενον 10 
στέφανον καὶ τὸν πέπλον ἔχρισεν. Οὐ γὰρ ἐξ αὐτῶν 
ἐκείνων οὐδὲ ax’ αὐτομάτου λάμψαι τὸ πῦρ, ἀλλὰ φλο- 
γὸρ ἐγγύθεν παρατοϑείσης ὀξεῖαν ὁλχὴν καὶ συναφὴν 
ἄδηλον αἰσθήσει γενέσϑαι. Τὰς γὰρ ἀκτῖνας καὶ τὰ 
ῥεύματα τοῦ πυρὸς ἄπωθεν ἐπερχόμενα τοῖς μὲν ἄλλοις 16 
σώμασι φῶς καὶ ϑερμόνητα προσβάλλειν μόνον, ἐν δὲ 
τοῖς ξηρότητα πνευματικὴν ἢ νοτέδα λιπαρὰν καὶ διαρκῇ 
κεχτημένοις ἀϑροιξόμδνα καὶ πυριμανοῦντα μεταβάλ-- 
λειν ὀξέως τὴν ὕλην. Παρεῖχε δὲ ἀπορίαν ἡ γένεσι ... 
εἴτε μᾶλλον ὑπέκκαυμα τῆς φλογὸς ὑπορρεῖ τὸ ὑγρὸν 30 
ἐκ τῆς γῆρ φύσιν λιπαρὰν καὶ πυριγόνον ἐχούσης. Καὶ 
γάρ ἐστιν ἡ Βαβυλωνέα σφόδρα πυρώδης, ὥστε τὰς μὲν 
κρυιϑὰς χαμόϑεν ἐχπηδᾶν καὶ ἀποπάλλεσϑαι πολλάκις, 
οἷον ὑπὸ φλεγμονῆς τῶν τόπων σφυγμοὺς ἐχόντων, 
τοὺς δὲ ἀνθρώπους ἐν τοῖς καύμασιν ἐπ᾽ ἀσκῶν ποπλη-- 36 
ρωμένων ὕδατος καϑεύδειν. άρπαλος δὲ τῆς χώρας 
ἀπολειφϑ εὶς ἐπιμελητὴς καὶ φιλοκαλῶν Ἑλληνικαῖς φυ- 
τεέαεις διακοσμῆσαι τὰ βασέλεια καὶ τοὺς περιπάτους, 
τῶν μὲν ἄλλων ἐκράτησε, τὸν δὲ κιττὸν οὐκ ἔστεξεν ἡ 
γῆ μόνον, ἀλλ᾽ ἀεὶ διέφϑειρεν οὐ φέροντα τὴν κρᾶσιν 80 
ἡ μὲν γὰρ πυρώδης, ὁ δὲ φιλόψυχρος. Τῶν μὲν οὖν 
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τοιούτων παρεκβάσεων, av μέτρον ἔχωσιν, ἧττον ἴσως 
οἵ δύσκολοι κατηγορήσουσιν. 

XXXVI. ᾿4λέξανδρος δὲ Σούσων κυριεύσας παρέ- 
λαβεν ἐν τοῖς βασιλεέοις τεντρακισμύρια τάλαντα νο-- 

διμίσματος, τὴν δὲ ἄλλην κατασκευὴν καὶ πολυτέλειαν 
ἀδιήγητον. Ὅπου φασὶ καὶ πορφύρας Ἑρμιονικῆς ev- 
φεϑῆναι τάλαντα πεντακισχίλια, συγκειμένης μὲν ἐξ 
ἑτῶν δέκα δεόντων διακοσίων, πρόσφατον δὲ τὸ ἄνϑος 
ἔτι καὶ νδαρὸν φυλαττούσης. Αἴτιον δὲ τούτου φασὶν 

10 εἶναι τὸ τὴν βαφὴν διὰ μέλιτος γένεσϑαι τῶν ἁλουρ-- 
γῶν, dv ἐλαίου δὲ λευκοῦ τῶν λευκῶν" καὶ γὰρ τού-- 
τῶν τὸν ἴσον χρόνον ἐχόντων τὴν λαμπρότητα καθαρὰν 
καὶ στέλβουσαν ὁρᾶσϑαι. Δείνων δέ φησι καὶ ὕδωρ ἀπό 
τὸ τοῦ Νείλου καὶ τοῦ Ἴστρου μετὰ τῶν ἄλλων μετα-- 

16 πεμπομένους εἰς τὴν γάξαν ἀποτέϑεσθϑαι τοὺς βασιλεῖς. 
οἷον ἐκβεβαιουμένους τὸ μέγεϑος τῆς ἀρχῆς καὶ τὸ κυ-- 
ριδύειν ἁπάντων 

XXXVI. Τῆς δὲ Περσίδος οὔσης διὰ τραχύτητα 
δυσεμβόλου καὶ φυλαττομένης ὑπὸ γενναιοτάτων Περ-- 

40 σῶν (Δαρεῖος μὲν γὰρ ἐπεφεύγει) γίγνεταί τινος περιό-- 
δου κύκλον ἐχούσης οὐ πολὺν ἡγεμὼν αὐτῷ δέγλωσσος 
ἄνθρωπος ἐκ πατρὸς Δυχίου, μητρὸς δὲ Περσίδος γε-- 
γονώς" ὅν φασιν. ἔτι παιδὸς ὄντος ᾿4λεξάνδρου, τὴν 
Πυϑίαν προειπεῖν, ὡς λύκος ἔσται καθηγεμὼν ᾿41λε-- 

46 ξάνδρῳ τῆς ἐπὶ Πέρσας πορείας. ὥόνον μὲν οὖν ἐν-- 
ταῦϑα πολὺν τῶν ἁλισκομένων γενέσθαι συνέπεσε" 
γράφει γὰρ αὐτός, ὡς νομίζων αὐτῷ τοῦτο λυσιτελεῖν 
ἐκέλευεν ἀποσφάττεσθαι τοὺς ἀνθρώπους νομίσματος 
δὲ εὑρεῖν πλῆϑος ὅσον ἐν Σούσοις, τὴν δὲ ἄλλην κατα-- 

80 σχευὴν καὶ τὸν πλοῦτον ἐκκομισϑῆναί φασι μυρίοις ὀρι- 
κοῖς ζεύγεσι καὶ πεντακισχιλέαις καμήλοις. Ξέρξου δὲ 
ἀνδριάντα μέγαν θεασάμενος ὑπὸ πλήϑους τῶν ὠϑου- 
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μένων εἰς τὰ βασίλεια πλημμελῶς ἀνατετραμμένον ἐπέ- 
στη, καὶ καϑάπερ ἔμψυχον προσαγορεύσαρ᾽ ,, Πότερόν 
os εἶπε ,, διὰ τὴν ἐπὶ τοὺς Ἕλληνας στρατείαν κείμε- 
νον παρέλθωμεν ἢ διὰ τὴν ἄλλην μεγαλοφροσύνην καὶ 
ἀρετὴν ἐγείρωμεν ; “ Τέλος δὲ πολὺν χρόνον πρὸς ἑαυτῷ 5 
γδνόμενος καὶ σιωπήσας παρῆλθε. Βουλόμενος δὲ τοὺς 
στρατιώτας ἀναλαβεῖν (καὶ γὰρ ἦν χειμῶνος ὥρα) τέσ-- 

687 σαρας μῆνας αὐτόϑι διήγαγε. Δέγεται δὲ καθέσαντος 
αὐτοῦ τὸ πρῶτον ὑπὸ τὸν χρυσοῦν οὐρανέσκον ἐν τῷ 
βασιλικῷ ϑρόνῳ τὸν Κορίνϑιον Δημάρατον δὕνουν 10 
ὄντα ἄνδρα καὶ πατρῷον φίλον ᾿4λεξάνδρου πρεσβυτι-- 
κῶς ἐπιδακρῦσαι καὶ εἰπεῖν, ὡς μεγάλης ἡδονῆς στε-- 

᾿ ροῖντο τῶν Ἑλλήνων οἵ τεϑνηκότες πρὶν ἰδεῖν ᾿4λέξαν-- 
δρον ἐν τῷ Ζαρείου ϑρόνῳ καϑήμενον. 

XXXVIII. “Ex τούτου μέλλων ἐξελαύνειν ἐπὶ Ζαρεῖον 15 
ἔτυχε μὲν εἰς μέϑην τινὰ καὶ παιδιὰν τοῖς ἑταίροις ἑαυ-- 
τὸν δεδωκὼς, ὥστε καὶ γύναια συμπένειν ἐπὶ κῶμον 

| ἥκοντα πρὸς τοὺς ἐραστάς. Ἐν δὲ τούτοις εὐδοχιμοῦσα 
μάλιστα Θαῖς ἡ Πτολεμαίου τοῦ βασιλεύσαντος ὕστερον 
ἑταίρα, γένος ᾿Αττική, τὰ μὲν ἐμμελῶς ἐπαινοῦσα, τὰ 30 
δὲ παίζουσα πρὸς τὸν ᾿4λέξανδρον, ἅμα τῇ μέϑῃ λόγον 
εἰπεῖν προήχϑη τῷ μὲν τῆς πατρέδος ἤϑει πρέποντα, 
μείζονα δὲ ἢ κατ᾽ αὐτήν. Ἔφη γὰρ ὧν πεπόνηκε πε- 
πλανημένη τὴν ᾿Ασίαν ἀπολαμβάνειν χάριν ἐκείνης τῆς 
ἡμέρας ἐντρυφῶσα τοῖς ὑπερηφάνοις Περσῶν βασι-- 36 
λδέοις᾽ ἔτι δ᾽ ἂν ἥδιον ὑποπρῆσαι κωμάσασα τὸν Ἐέρξου 
τοῦ. κατακαύσαντος τὰς ᾿Αϑήνας οἶχον, αὐτὴ τὸ πῦρ 
ἅψασα τοῦ βασιλέως ὁρῶντος, ὡς ἂν λόγος ἔχῃ πρὸς 
ἀνθρώπους, ὅτι τῶν ναυμάχων καὶ πεξζομάχων ἐκείνων 
στρατηγῶν τὰ μετὰ ᾿4λεξάνδρου γύναια μείξονα δέκην 80 
ἐπέϑηκε Πέρσαις ὑπὲρ τῆς Ἑλλάδος. “ἅμα δὲ τῷ λόγῳ 
τούτῳ κρότου καὶ ϑορύβου γενομένου καὶ παρακελεύ--: 

21 
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σεως τῶν ἑταίρων καὶ φιλοτιμέας͵ ἐπισπασϑεὶς ὁ βασι- 
λεὺς καὶ ἀναπηδήσας ἔχων στέφανον καὶ λαμπάδα προ- 
ἥγεν" of δὲ ἑπόμενοι κώμῳ καὶ βοῇ περιΐσταντο τὰ 
βασίλεια, καὶ τῶν ἄλλων Μακεδόνων οἱ πυνϑανόμενοι 

δ συνέτρεχον μετὰ λαμπάδων χαίροντες. ᾿Ἤλπιξον γὰρ 
ὅτι τοῖς οἶκοι προσέχοντός ἐστι τὸν νοῦν καὶ μὴ μέλλον-- 
tog ἐν βαρβάροις οἰκεῖν τὸ πιμπράναι τὰ βασίλεια καὶ 
διαφϑείρειν. Of μὲν οὕτω ταῦτα γενέσϑαι φασίν, of δὲ 
ἀπὸ γνώμηρ᾽ ὅτι δ᾽ οὖν μετενόησε ταχὺ καὶ κατασβέσαι 

Ἰοπροσέταξεν ὁμολογεῖται. 
XXXIX. Φύσει δὲ ὧν μεγαλοδωρότατος ἔτι μᾶλλον 

ἐπέδωκεν εἰς τοῦτο τῶν πραγμάτων αὐξομένων᾽ καὶ 
προσῆν ἡ φιλοφροσύνη, μεϑ᾽ ἧς μόνης ὡς ἀληϑῶς οἵ 
διδόντες χαρίζονται. Μνησθήσομαι δὲ ὀλέγων. ᾿Δ4ρέ- 

Ιόστων ὁ τῶν Παιόνων ἡγούμενος ἀποχτείνας πολέμιον 
ἄνδρα καὶ τὴν κεφαλὴν ἐπιδειξάμενος αὐτῷ ,.νΤοῦτο"“ 
εἶπον ,,0 βασιλεῦ, παρ᾽ ἡμῖν ἐκπώματος χρυσοῦ τιμᾶ- 
ται τὸ δῶρον.“ Ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος γελάσας ,,Kevod ye 
sixsy ἐγὼ δέσοι μεστὸν ἀκράτου προπέομαι.’ Τῶν δὲ 

οπολλῶν τις Μακεδόνων ἥλαυνεν ἡμέονον βασιλικὸν 
χρυσίον xouttovra’ κάμνοντος δὲ τοῦ κτήνους αὐτὸς 
ἀράμενος ἐκόμιξε τὸ φορτίον. Ἰδὼν οὖν ὁ βασιλεὺς 8λι- 
βόμενον αὐτὸν σφόδρα καὶ πυϑόμενος τὸ πρᾶγμα, μέλ- 
λοντος κατατέϑεσθϑαι .. Μὴ κάμῃς“ εἶπεν chia πρόσϑες 

46 ἔτι τὴν λοιπὴν ὁδὸν ἐπὶ τὴν σκηνὴν ἑαυτῷ τοῦτο κομίέ- 
. 6ag. Ὅλως δὲ ἤχϑετο τοῖς μὴ λαμβάνουσι μᾶλλον ἢ 

τοῖς αἰτοῦσι. Καὶ Φωκέωνι μὲν ἔγραψεν ἐπιστολὴν ὡς 
οὐ χρησόμενος αὐτῷ φέλῳ τὸ λοιπόν, εἰ διωϑοῖτο τὰς 
χάριτας. Σεραπέωνι δὲ τῶν ἀπὸ σφαίρας τινὶ νεανέσκων 

δοοὐδὲν ἐδέδου διὰ τὸ μηδὲν αἰτεῖν. ‘Rg οὖν slg τὸ σφαυ- 
ρέξειν παραγενόμδνος ὁ Σεραπίων ἄλλοις ἔβαλλε τὴν 
σφαῖραν, εἰπόντος δὲ τοῦ βασιλέως ..Ἐμοὶ δὲ οὐ δί- 
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66 das; ,, Ov γὰρ airete, εἶπε, τούτῳ μὲν δὴ γελάσας 
πολλὰ ἔδωκε. Πρωτέᾳ δέ τινι τῶν περὶ σκώμματα καὶ 
πότον οὐκ ἀμούσων ἔδοξε dt’ ὀργῆς γεγονέναι᾽ τῶν δὲ 
φίλων δεομένων κἀκείνου δακρύοντος ἔφη διαλλάτ-- 
ceca.’ κἀκεῖνος Οὐκοῦν" εἶπεν .. ὦ βασιλεῦ. δός τί 5 

μοι πιστὸν πρῶτον.“ Ἐκέλευσεν οὖν αὐτῷ πέντε τά- 
688 λαντα δοθῆναι. Περὶ δὲ τῶν τοῖς φίλοις καὶ τοῖς σωμα-- 

τοφύλαξι νεμομένων πλούτων, ἡλέκον εἶχον ὄγκον, 
ἐμφαίνει δι᾿ ἐπιστολῆς Ὀλυμπιάς, ἣν ἔγραψε πρὸς av- 
τόν. ,,AAdog φησίν ,ev ποέεε τοὺς φίλους καὶ ἐνδό- τὸ 
ξους aye’ νῦν δ᾽ ἰσοβασιλέας πάντας ποιεῖρ καὶ πο- 
λυφιλέας παρασκευάζξεις αὐτοῖς, ἑαυτὸν δὲ ἐρημοῖς."“ 
Πολλάκις δὲ τοιαῦτα τῆς Ὀλυμπιάδος γραφούσης ἐφύ- 
λαττεν ἀπόρρητα τὰ γράμματα, πλὴν ἅπαξ Ἡφαιστίωνος, 
ὥσπερ εἰώϑει. λυθεῖσαν ἐπιστολὴν αὐτῷ svvavayive- 15 
ὅκοντος οὐκ ἐκώλυσεν, ἀλλὰ τὸν δακτύλιον ἀφελόμενος 
τὸν αὑτοῦ προσέϑηκε τῷ ἐκείνου στόματι τὴν σφραγῖδα. 
Μαξαίου δὲ τοῦ μεγίστου παρὰ Ζαρείῳ γενομένου 
παιδὶ σατραπείαν ἔχοντι δευτέραν προσετέϑθϑει μείξονα. 
Παραιτούμενος δὲ ἐκεῖνος εἶπεν" ,,2 βασιλεῦ. τότε "Ὁ 
μὲν ἦν εἷς Δαρεῖος, νῦν δὲ σὺ πολλοὺς πεποίηκας ᾽4λε-- 
Edvdoous.“ Παρμενέωνι μὲν οὖν τὸν Βαγώου ἔδωκεν 
οἶκον, ἐν ᾧ λέγεται τῶν περὶ Σοῦσα χιλέων ταλάντων 
εὑρεϑῆναι ἱματισμόν. Πρὸς δ᾽ ̓ Αἀντέπατρον ἔγραψε κε- 
λούων ἔχειν φύλακας τοῦ σώματος ὡς ἐπιβουλευόμενον. 36 
Τῇ δὲ μητρὶ πολλὰ μὲν ἐδωρεῖτο καὶ κατέπεμπεν., οὐχ 
sla δὲ πολυπραγμονεῖν οὐδὲ παραστρατηγεῖν᾽ ἐγκα- 
λούσης δὲ πράως ἔφερε τὴν χαλεπότητα. Πλὴν ἅπαξ 
ποτὲ ᾿Αντιπάτρου μακρὰν κατ᾽ αὐτῆς γράψαντος éxi- 
στολὴν ἀναγνοὺς ἀγνοεῖν εἶπεν ᾿Αντέπατρον, ὅτι μυρέας 80 
ἐπιστολὰς ἕν δάκρυον ἀπαλείφει μητρός. 

XL. Ἐπεὶ δὲ τοὺς περὶ αὑτὸν ἑώρα παντάπασιν 
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ἐχκτετρυφηκότας καὶ φορτικοὺς ταῖς διαίταις καὶ πολυ-- 

τελδέαις ὄντας, ὥστε “ἄγνωνα μὲν τὸν Τήϊον ἀργυροῦς 
ἐν ταῖς κρηπῖσιν ἥλους φορεῖν, Asovvdre δὲ πολλαῖς 
καμήλοις ax’ “Αἰγύπτου κόνιν εἰς τὰ γυμνάσια παρακο-- 

& μίξεσϑαι, Φιλώτᾳ δὲ πρὸς ϑήρας σταδίων ἑκατὸν av- 
λαίας γεγονέναι, μύρῳ δὲ χρωμένους ἰέναι πρὸς ἄλειμμα 
καὶ λουτρὸν ὅσους οὐδὲ ἐλαίῳ, τρίπτας δὲ καὶ κατευ-- 
ναστὰς περιαγομένους, ἐπετίμησε πράως καὶ φιλοσόφως, 
ϑαυμάξειν φάμενος, εἰ τοσούτους ἠγωνισμένοι καὶ τη-- 

10 λικούτους ἀγῶνας οὐ μνημονεύουσιν, ὅτι τῶν καταπο-- 
νηϑέντων of καταπονήσαντες ἥδιον καϑεύδουσιν, οὐδὲ 
ὁρῶσι τοῖς Περσῶν βίοις τοὺς ἑαυτῶν παραβάλλοντες, 
ὅτι δουλικώτατον μέν ἐστι τὸ τρυφᾶν. βασιλικώτατον 
δὲ τὸ πονεῖν. .. Καίτοι πῶς av rig ἔφη .. δι᾽ ἑαυτοῦ 

15 ϑεραπεύσειεν ἵππον ἢ λόγχην ἀσκήσειεν ἢ κράνος ἀπει-- 
ϑικὼς τοῦ φιλτάτου σώματος ἅπτεσϑαι τὰς χεῖρας ; ““ 
5 Οὐκ tore εἶπεν ., ὅτι τοῦ κρατεῖν πέρας ἡμῖν ἐστι τὸ 
μὴ ταὐτὰ ποιεῖν τοῖς κεκρατημένοις ;“΄ Ἐπέτεινεν οὖν 

᾿ἔτι μᾶλλον αὐτὸς ἑαυτὸν ἐν ταῖς στρατείαις καὶ τοῖς 
φὺ χυνηγεσίοις κακοπαϑῶν καὶ παραβαλλόμενος, ὥστε καὶ 

“άκωνα πρεσβευτὴν παραγενόμενον αὐτῷ λέοντα κα- 
ταβάλλοντι μέγαν εἰπεῖν" .. Καλῶς ye, ᾿4λέξανδρε, πρὸς 
τὸν λέοντα ἠγώνισαι περὶ τᾶς βασιλείας.“ Τοῦτο τὸ 
κυνήγιον Κρατερὸς εἰς Δελφοὺς ἀνέϑηκεν,͵ εἰκόνας χαλ-- 

25 χᾶς ποιησάμενος τοῦ λέοντος καὶ τῶν κυνῶν καὶ τοῦ 
βασιλέως τῷ λέοντι συνεστῶτος καὶ αὑτοῦ προσβοη- 
ϑοῦντος, ὧν τὰ μὲν Δύσιππος ἔπλασε, τὰ δὲ Aso- 

χάρης. 
ΧΙ]. ᾿Δλέξανδρος μὲν οὖν ἑαυτὸν ἀσκῶν ἅμα καὶ 

30 rovg ἄλλους παροξύνων πρὸς ἀρετὴν ἐκινδύνευεν" οἵ 
δὲ φίλοι διὰ πλοῦτον καὶ ὄγκον ἤδη τρυφᾶν βουλόμενοι 
καὶ σχολάξειν ἐβαρύνοντο τὰς πλάνας καὶ τὰς στρατείας, 
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καὶ κατὰ μικρὸν οὕτω προῆλθον εἰς τὸ βλασφημεῖν καὶ 
κακῶς λέγειν αὐτόν. Ὁ δὲ καὶ πάνυ πράως ἐν ἀρχῇ πρὸς 
ταῦτα διέκειτο,φάσκων βασιλικὸν εἶναι τὸ κακῶς ἀκούειν 
sv ποιοῦντα. Καίτοι τὰ μικρότατα τῶν γενομένων τοῖς 
συνήϑεσι παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖα μεγάλης ὑπῆρχεν εὐνοίας ὅ 
καὶ τιμῆς ὧν ὀλίγα παραϑήσομαι. Πευκέστᾳ μὲν 

ἔγραψε μεμφόμενος, ὅτι δηχϑεὶς ὑπ᾽ ἄρκτου τοῖς μὲν 
ἄλλοις ἔγραψεν, αὐτῷ δὲ οὐκ ἐδήλωσεν. ..4λλὰ νῦν 

689 ye φησί .,. γράψον πῶς ἔχεις καὶ μή τινές σε τῶν συγκυ-- 
νηγετούντων ἐγκατέλιπον. ἵνα δίκην δῶσι.“ Τοῖς δὲ 10 
περὶ Ἡφαιστίωνα διὰ πράξεις τινὰς ἀποῦσιν ἔγραψεν, 
ὅτε παιξόντων. αὐτῶν πρὸς ἰχνεύμονα τῷ Περδίκκου 
δορατίῳ περιπεσὼν Κρατερὸς τοὺς μηροὺς ἐτρώϑη. 
Πευκέστα δὲ σωϑέντος ἔκ τινος ἀσϑενείας ἔγραψε πρὸς 
᾿λέξιππον τὸν ἰατρὸν εὐχαριστῶν. Κρατεροῦ δὲ vo-15 
σοῦντος ὄψιν ἰδὼν καϑ'᾽ ὕπνον αὐτός τέ τινας θυσίας 
ἔϑυσεν ὑπὲρ αὐτοῦ κἀκείνῳ ϑῦσαι ἐκέλευσεν. Ἔγραψε 
63 καὶ Παυσανίᾳ τῷ ἰατρῷ βουλομένῳ τὸν Κρατερὸν 
ἐλλεβορίσαι, τὰ μὲν ἀγωνιῶν, τὰ δὲ παραινῶν, ὅπως 
χρήσεται τῇ φαρμακείᾳ. Τοὺς δὲ πρώτους τὴν “Αρπά-- "0 
λου φυγὴν καὶ ἀπόδρασιν ἀπαγγείλαντας ἔδησεν, Ἔφι-- 
εἄλτην καὶ Κίσσον, ὡς καταψευδομένους τοῦ ἀνδρός. 
Ἐπεὶ δὲ τοὺς ἀσθενοῦντας αὐτοῦ καὶ γέροντας εἰς οἷ-- 
κον ἀποστέλλοντος Εὐρύλοχος Aiyatos ἐνέγραψεν éav- 
τὸν εἰς τοὺς νοσοῦνταρ, εἶτα φωραϑεὶς ἔχων οὐδὲν 36 
κακὸν ὡμολόγησε Τελεσίππας ἐρᾶν καὶ συνεπακολου-- 

ϑεῖν ἐπὶ ϑάλασσαν ἀπιούσης ἐκείνης, ἠρώτησε τίνων 
ἀνθρώπων ἐστὶ τὸ γύναιον. ᾿Ακχούσας δὲ ὅτι τῶν ἐλευ-- 
ϑέρων ἑταιρῶν, ..Ημᾶς μὲν“ εἶπεν ,,ὦ Εὐρύλοχε, ovve- 
ρῶντας ἔχεις ὅρα δὲ ὅπως πείϑωμεν ἢ λόγοις ἢ δώροις 80 
τὴν Tedsotanav, ἐπειδήπερ ἐξ ἐλευϑέρας ἐστέ.“ 

XLII. Θαυμάσαι δὲ αὐτὸν ἔστιν, ὅτι καὶ μέχρι TOL 
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οὕτων ἐπιστολῶν τοῖς φέλοις ἐσχόλαξεν, οἷα γράφει 
παῖδα Σελεύκου εἰς Κιλικέων ἀποδεδρακότα κελδύων 
ἀναξητῆσαι, καὶ Πευκέσταν ἐπαινῶν, ὅτι Νέκωνα, Κρα- 
τεροῦ δοῦλον, συνέλαβε, καὶ Μεγαβύξῳ περὶ τοῦ 9:-- 

δ ράποντος τοῦ ἐν τῷ ἱερῷ καϑεξομένου, κελεύων αὐτόν, 
ἂν δύνηται, συλλαβεῖν ἔξω τοῦ ἱεροῦ προκαλεσάμε-- 
v06; ἐν δὲ τῷ ἱερῷ μὴ προσάπτεσθαι. Aéyeras δὲ καὶ 
τὰς δέχας διακρίνων ἐν ἀρχῇ τὰς ϑανατικὰς τὴν χεῖρα 
τῶν ὥτων τῷ ἑτέρῳ προστιϑέναι τοῦ κατηγόρου λέγον-- 

Ιοτος, ὕπως τῷ κινδυνεύοντι καϑαρὸν φυλάττηται καὶ 
ἀδιάβλητον. ᾽4λλ᾽ ὕστερόν ys αὐτὸν ἐξετράχυναν αἴ 

πολλαὶ διαβολαὶ διὰ τῶν ἀληϑῶν πάροδον ἐπὶ τὰ 
ψευδῆ λαβοῦσαι. Καὶ μάλιστα κακῶς ἀκούων ἐξί- 

Orato τοῦ φρονεῖν καὶ χαλεπὸς ἦν καὶ ἀπαραίτητος, are 
16 δὴ τὴν δόξαν ἀντὶ τοῦ ξῆν καὶ τῆς βασιλείας ἠγαπηκώς. 

Τότε δὲ ἐξήλαυνεν ἐπὶ ΖΔαρεῖον ὡς πάλιν μαχούμενος " 
ἀκούσας δὲ τὴν ὑπὸ Βήσσου γενομένην αὐτοῦ σύλληψιν 
ἀπέλυσε τοὺς Θεσσαλοὺς οἴκαδε, δισχίλια τάλαντα δω-- 
ρδὰν ἐπιμετρήσας ταῖς μισϑοφοραῖς. Πρὸς δὲ τὴν δέω-- 

θξιν ἀργαλέαν καὶ μακρὰν γινομένην (ὄνδεκα γὰρ ἡμέ- 
ραις ἱππάσατο τρισχιλέους καὶ τριακοσίους σταδέους) 

ἀπηγόρευσαν μὲν of πλεῖστοι, καὶ μάλιστα κατὰ τὴν " 
ἀνυδρέαν. Ἔνθα δὴ Μακεδόνες ἀπήντηδαν αὐτῷ τινες 
ὕδωρ ἐν ἀσκοῖς ἐφ᾽ ἡμιόνων κομίξοντες ἀπὸ τοῦ πο- 

46 ταμοῦ᾽ καὶ ϑεασάμενοι τὸν ᾿4λέξανδρον ἤδη μεσημβρέας 
ovens κακῶς ὑπὸ δίψους ἔχοντα ταχὺ πλησάμενοι κρά- 
νος προσήνεγκαν. Πυϑομένου δὲ αὐτοῦ, τίσι κομίζοιδν, 
9 Llotg ἔφασαν ..ἐδέοις" ἀλλὰ σοῦ ξῶντος ἑτέρους 
ποιησόμεθα, κἂν ἐκείνους ἀπολέσωμεν.“ Ταῦτα ἀκού- 

ϑ0σας ἔλαβεν εἰς τὰς χεῖρας τὸ κράνος " περιβλέψας δὲ καὶ 
ϑεασάμενος τοὺς περὶ αὑτὸν ἱππεῖς ἅπαντας ἐγκεκλικό- 
τας ταῖς κεφαλαῖς καὶ πρὸς τὸ ποτὸν βλέποντας ἀπέδω-- 
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nev ov πιών, ἀλλ᾽ ἐπαινέσας τοὺς ἀνθρώπους ,, Av γὰρ 
αὐτός“ ἔφη ..πέω μόνος, ἀϑυμήσουσιν ovo. Θεασά- 
μᾶνοε δὲ τὴν ἐγκράτειαν αὐτοῦ καὶ μεγαλοψυχίαν οἵ 
ἱππεῖς ἄγειν ἀνέχραγον ϑαρροῦντα καὶ τοὺς ἵππους 
ἐμάσειξον᾽ οὔτε γὰρ κάμνεδιν οὔτε διψᾶν οὔϑ'᾽ ὅλως 6 
ϑιητοὺς εἶναι νομίζειν αὑτούς, ἕως av ἔχωσι βασιλέα 
τοιοῦτον. 

ΧΙΠΙ. Ἡ μὲν οὖν προϑυμέα πάντων ἦν ὁμοία" μό- 
vous δέ φασιν ἑξήκοντα συνεισπεσεῖν εἰς τὰ στρατόπεδα 
τῶν πολεμίων. Ἔνϑα δὴ πολὺν μὲν ἄργυρον καὶ χρυ-τὸ 
σὸν ἐρριμμένον ὑπερβαένοντες, πολλὰς δὲ παίδων καὶ 
γυμαικῶν ἁρμαμάξας ἡνιόχων ἐρήμους διαφερομένας 
παρερχόμενοι, τοὺς πρώτους ἐδίωκον, ὡς ἐν ἐκεένοις 

, Δαρεῖον ὄντα. Μόλις δὲ εὑρίσκεται πολλῶν ἀκοντι--: 
σμάτων κατάπλεως τὸ σῶμα κεβέμενος ἐν ἁρμαμάξῃ., μι-- 15 
κρὸν ἀπολείπων τοῦ τελευτᾶν. Ὅμως ὃὲ xual πιεῖν 
ἤτησε καὶ πιὼν ὕδωρ ψυχρὸν εἶπε πρὸς τὸν δόντα Πο- 
λύστρατον" me) ἄνϑρωπε, τοῦτό μοι πέρας γέγονε δυσ-- 
τυχίας ἁπάσηρ, εὖ παϑεῖν ἀμείψασϑαι μὴ δυνάμενον᾽ 
ἀλλ᾽ ᾿4λέξανδρος ἀποδώσει Gor τὴν χάριν" ᾿4λεξάνδρῳ 30 
δὲ of Deol τῆς εἰς μητέρα καὶ γυναῖκα καὶ παῖδας τοὺς 
ἐμοὺς ἐπιεικείας, ᾧ ταύτην δίδωμι τὴν δεξιὰν διὰ cov. 
Ταῦτα εἰπὼν καὶ λαβόμενος τῆς τοῦ Πολυστράτου χει-- 
ρὸς ἐξέλιπεν. ᾿Δλέξανδρος δὲ ὡς ἐπῆλθεν, ἀλγῶν τε τῷ 
πᾷάϑει φανερὸς ἦν καὶ τὴν ξαυτοῦ χλαμύδα λύσας ἐπέ- 26 
βαλε τῷ σώματι καὶ περιέστειλε. Καὶ Βῆσσον μὲν ὕστε-- 
ρον εὑρὼν διεσφενδόνησεν, ὀρθέων δένδρων. ig ταὐτὸ 
καμφϑέντων ἑκατέρῳ μέρος. προσαρτήσας τοῦ σώματος, 
εἶτα μεϑεὶς ἑκάτερον, ὦ ὡς ὥρμητο ῥύμῃ φερόμενον, τὸ 
προσῆκον αὐτῷ μέρος νείμασϑαι. Tore δὲ τοῦ ΖΙαρεέου 30 
τὸ μὲν σῶμα κεκοσμημένον βασιλικῶς πρὸς τὴν μητέρα 
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ἀπέστειλε, τὸν δὲ ἀδελφὸν Ἐξάθρην εἰς τοὺς ἑταέρουρ 
ἀνέλαβεν. 

XLIV. Avrog δὲ μετὰ τῆς ἀκμαιοτάτης δυνάμεως 
εἰς Ὑρκανίαν κατέβαινε" καὶ πελάγους ἐδὼν κόλπον οὖκ 

6 ἐλάττονα μὲν τοῦ Πόντου φανέντα, γλυκύτερον δὲ τῆς 
ἄλλης ϑαλάττης, σαφὲς μὲν οὐδὲν ἔσχε πυϑέσθαι περὶ 
αὐτοῦ, μάλιστα δὲ εἴκασε τῆς Μαιώτιδος λίμνης ἀνα- 
κοπὴν εἶναι. Καίτοι "τούς ye φυσικοὺς ἄνδρας οὐκ 
ἔλαϑε τἀληϑές, ἀλλὰ πολλοῖς ἔτεσιν ἔμπροσϑεν τῆς .41λ2-- 

10fevdeov στρατείας ἱστορήκασιν, ὅτι τεσσάρων κόλπων 
δἰσεχόντων ἀπὸ vig ἔξω ϑαλάσσης βορειότατος οὗτός 
ἐστι, τὸ Ὑρκάνιον πέλαγος καὶ Κάσπιον ὁμοῦ προσα-- 
γορευόμενον. Ἐνταῦϑα τῶν βαρβάρων τινὲς ἀπροσ- 
δοκήτως περιτυχόντες τοῖς ἄγουσι τὸν ἵππον αὐτοῦ τὸν 

16 Βουχεφάλαν λαμβάνουσιν. Ὁ δὲ ἤνεγκεν οὐ μετρέως, 
ἀλλὰ κήρυκα πέμψας ἠπείλησε πάντας ἀποκτενεῖν μετὰ 
τέκνων καὶ γυναικῶν, εἰ τὸν ἵππον αὐτῷ μὴ ἀναπέμ-- 
ψειαν. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὸν ἵππον ἄγοντες ἥκον καὶ 
τὰς πόλεις ἐγχειρίξοντες, ἐχρήσατο φιλανθρώπως πᾶσι 

40 καὶ τοῦ ἵππου λύτρα τοῖς λαβοῦσιν ἔδωκεν. 
XLV. Ἐντεῦθεν εἰς τὴν Παρϑικὴν ἀναξεύξας καὶ 

σχολάξων πρῶτον ἐνεδύσατο τὴν βαρβαρικὴν στολήν, 
εἴτε βουλόμενος αὑτὸν συνοικειοῦν τοῖς ἐπιχωρίοιρ νό-- 

ols, ὡς μέγα πρὸς ἐξημέρωσιν ἀνθρώπων τὸ σύνηϑες 
46 καὶ ὁμόφυλον. εἴτ᾽ ἀπόπειρά τις ὑφεῖτο τῆς προσκυνή- 

σεως αὕτη τοῖς Μακεδόσι, κατὰ μικρὸν ἀνασχέσθαι τὴν 
ἐκδιαίτησιν αὐτοῦ καὶ μεταβολὴν ἐθιξομένοις. Οὐ μὴν 
τήν ve Μηδικὴν ἐκείνην προσήκατο παντάπασι βαρβα- 
ρικὴν καὶ ἀλλόκοτον οὖὐσαν͵ οὐδὲ ἀναξυρίδας οὐδὲ κάν-- 

80 δυν οὐδὲ τιάραν ἔλαβεν, ἀλλὰ ἐν μέσῳ τινὰ τῆς Περσι-- 
κῆς καὶ τῆς Μηδικῆς μιξάμενος εὖ πως ἀτυφοτέραν μὲν 
ἐχείνης, ταύτης δὲ σοβαρωτέραν οὖσαν. Ἐχρῆτο δὲ τὸ 
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μὲν πρῶτον ἐντυγχάνων τοῖς βαρβάροις καὶ τοῖς ἕταί- 
ροις κατ᾽ οἷκον, εἶτα τοῖς πολλοῖς οὕτως ἐξελαύνων καὶ 
χρηματίξων ἑωρᾶτο. Καὶ λυπηρὸν μὲν ἦν τοῖς Μακε-- 

δόσι τὸ ϑέαμα, τὴν δὲ ἄλλην αὐτοῦ ϑαυμάξοντες age- 
τὴν ᾧοντο δεῖν ἔνια τῶν πρὸς ἡδονὴν αὐτῷ καὶ δόξαν 5 
ἐπιχωρεῖν᾽ ὅς γε πρὸς ἅπασι τοῖς ἄλλοις ἔναγχος τό- 
ξευμα μὲν εἰς τὴν κνήμην λαβών. ὑφ᾽ οὗ τὸ τῆς κερκέ- 
dog ὀστέον ἀποϑραυσϑὲν ἐξέπεσε, Am δὲ πληγεὶς πά- 

691 λιν εἰς τὸν τράχηλον, ὥστε καὶ ταῖς ὄψεσιν ἀχλὺν ὑπο- 
δραμεῖν παραμείνασαν οὐκ ὀλίγον χρόνον, ὅμως ovx 10 
ἐπαύετο χρώμενος ἑαυτῷ πρὸς τοὺς κινδύνους ἀφει-- 
δῶς, ἀλλὰ καὶ τὸν Ὀρεξάρτην διαβὰς ποταμόν. ὃν αὖ- 
τὸς ὥετο Τάναϊν εἶναι, καὶ τοὺς Σίκύϑας τρεψάμε-- 
νος ἐδίωξεν ἐπὶ σταδίους ἑκατὸν ἐνοχλούμενος ὑπὸ 
διαρροίας. 1ξ 

XLVI. Ἐνταῦϑα δὲ πρὸς αὐτὸν ἀφικέσϑαι τὴν ‘Apa- 
ξόνα of πολλοὶ λέγουσιν, ὧν καὶ Κλείταρχός ἐστι καὶ 
Πολύκλειτος καὶ Ὀνησίκριτος καὶ ᾿Αντιγένης καὶ Ἴστρος" 
᾿Δριστόβουλος δὲ καὶ Χάρης ὁ εἰσαγγελεὺς καὶ Πτολε-- 
patos καὶ ᾿Δντικλείδης καὶ Φίλων ὁ Θηβαῖος καὶ Φέλιπ-- 30 
πος ὃ Θεαγγελεύς. πρὸς δὲ τούτοις Ἑκαταῖος ὁ Ἐρε- 
τριεὺς καὶ Φίλιππος ὁ Χαλκιδεὺς καὶ Δοῦρις ὁ Σάμιος 
πλάσμα φασὶ γεγονέναι τοῦτο. Καὶ μαρτυρεῖν αὐτοῖς 
ἔοικεν ᾿4λέξανδρος. ᾿Αἀντιπάτρῳ γὰρ ἅπαντα γράφων 
ἀκριβῶς τὸν μὲν Σκύϑην αὐτῷ poe διδόναι τὴν ϑυγα--35 
τέρα πρὸς γάμον, "Awafovog δὲ οὐ ̓ μνημονεύει. “έγεται 
ὃὲ πολλοῖς χρόνοις Ὀνησίκριτος ὕστερον ἤδη βασιλεύ- 
οντι ; Αυσιμάχῷ τῶν βιβλίων τὸ τέταρτον ἀναγινώσκειν, 
ἐν ᾧ γέγραπται περὶ τῆς ““μαξόνος᾽ τὸν οὖν ̓ Αυσίμαχον 
ἀτρέμα μειδιάσαντα., Καὶ ποῦ“ φάναι .,.τότε ἥμην ἐγώ 3“ 30 
Ταῦτα μὲν οὖν ἄν τις οὔτε ἀπιστῶν ἧττον οὔτε πιστεύων 
μᾶλλον ᾿4λέξανδρον ϑαυμάσειε. 
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XLVI. Φοβούμενος δὲ τοὺς Μακεδόνας, μὴ εἰς τὰ 
ὑπόλοιπα τῆς στρατείας ἀπαγορεύσωσι., τὸ μὲν ἄλλο 
πλῆϑος εἴασε κατὰ χώραν, τοὺς δὲ ἀρίστους ἔχων ἐν 
Ὑρχανίέᾳ wed ἑαυτοῦ, δισμυρέους πεζοὺς καὶ τρισχε-- 

5 λέους ἱππεῖς.) προσέβαλε λέγων, ὡς νῦν μὲν αὐτοὺς 
ἐνύπνιον τῶν βαρβάρων ὁρώντων. av δὲ μόνον ταρά-- 
ἕαντες τὴν ᾿Ασίαν ἀπίωσιν, ἐπυϑησομένων εὐθὺς ὥσπερ 
γυναιξέν. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ἀπιέναι γε τοὺς βουλομένους 
ἐφῆκε, μαρτυράμενος. ὅτι τὴν οἰχουμένην τοῖς Μακε-- 

1Ι0δόσι κτώμενος ἐγκαταλέλειπται μετὰ τῶν φίλων καὶ 
᾿ τῶν ἐθελόντων στρατεύειν. Ταῦτα σχεδὸν αὐτοῖς ὀνό- 

μασιν ἐν τῇ πρὸς ᾿Δντέπατρον ἐπιστολῇ γέγραπται. καὶ 
ὅτι ταῦτα εἰπόντος αὐτοῦ πάντες ἐξέκραγον ὅποι βού-- 
λδται τῆς οἰκουμένης ἄγειν. ΖΙεξαμένων δὲ τούτων τὴν 

Ls πεῖραν οὐκέτι ἦν χαλεπὸν προαχϑῆναι τὸ πλῆϑος, ἀλλὰ 
ῥαδίως ἐπηκολούϑησεν. Οὕτω δὴ καὶ τὴν δίαιταν ἔτι 
μᾶλλον ὡμοίου τε τοῖς ἐπιχωρίοις ἑαυτὸν ἐκεῖνά τὸ προσ-- 
nye τοῖς Μακεδονικοῖς ἔϑεσιν, ἀνακράσει καὶ κοινω-- 
νίᾳ μᾶλλον δι᾽ εὐνοίας καταστήσεσθαι τὰ πράγματα νο-- 

20 μέξων ἢ βίᾳ, μακρὰν ἀπαίροντος αὐτοῦ. Διὸ καὶ τρισ-- 
μυρέους παῖδας ἐπιλεξάμενος ἐκέλευσε γράμματά te 
μανϑάνειν Ἑλληνικὰ καὶ Μακεδονικοῖς ὅπλοις ἐντρέ-- 
φεσϑαι, πολλοὺς ἐπιστάτας καταστήσας. Καὶ τὰ περὶ 
Ῥωξάνην ἔρωτι μὲν ἐπράχϑη, καλὴν καὶ ὡραίαν ἔν τινε 

46 χύόρῳ παρὰ πότον ὀφϑεῖσαν. ἔδοξε δὲ οὐκ ἀνάρμοστα 
τοῖς ὑποκειμένοις εἷναι πράγμασιν. Ἐϑάρρησαν γὰρ of 
βάρβαροι τῇ κοινωνίᾳ τοῦ γάμου, καὶ τὸν ᾿4λέξανδρον 
ὑπερηγάπησαν, Ort σωφρονέστατος περὶ ταῦτα γεγονὼς 
οὐδὲ ἧς μόνης ἡττήϑη γυναικὸς ἄνευ νόμου ϑιγεῖν 

80 ὑπέμεινεν. Ἐπεὶ δὲ καὶ τῶν φίλων ἑώρα τῶν μεγίστων 
Ἡφαιστίωνα μὲν ἐπαινοῦντα καὶ συμμετακοσμούμενον 
αὐτῷ, Κρατερὸν δὲ τοῖς πατρίοις ἐμμένοντα, δι᾿ ἐκεέ- 
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vou μὲν ἐχρημάτιξε τοῖς βαρβάροις, διὰ τούτου ὃὲ τοῖς 
“Ἕλλησι καὶ τοῖς Μακεδόσι" καὶ ὅλως τὸν μὲν ἐφίλει μά- 

Mora, τὸν δὲ ἐτίμα, νομίζων καὶ λέγων ἀεὶ τὸν μὲν 
Ἡφαιστίωνα φιλαλέξανδρον εἷναι, τὸν δὲ Κρατερὸν φε- 
λοβασιλέα. Aw καὶ πρὸς ἀλλήλους ὑπούλως ἔχοντες 5 
συνέχρουον πολλάκις. “Anak δὲ περὶ τὴν Ἰνδικὴν καὶ 
εἰς χεῖρας ἦλθον σπασάμενοι τὰ ξίφη᾽ καὶ τῶν φίλων 

ἑκατέρῳ παραβοηϑούντων προσελάσας ᾿4λέξανδρος ἐλοι-- 
δόρει τὸν Ἡφαιστέωνα φανερῶς, ἔμπληκτον καλῶν καὶ 
μαινόμενον, δἰ μὴ συνέησιν, ὡς. ἐάν tig αὐτοῦ τὸν 10 

692. 42λέξανδρον ἀφέληται. μηδέν ἐστιν ἰδίᾳ δὲ καὶ τοῦ 
Κρατεροῦ πικρῶς καϑήψατο. Καὶ συναγαγὼν αὐτοὺς 
καὶ διαλλάξας ἐπώμοσε τὸν Ἄμμωνα καὶ τοὺς ἄλλους 
ϑεούς, ἡ μὴν μάλιστα φιλεῖν ἀνθρώπων ἁπάντων ἐκεί- 
voug’ ἂν δὲ πάλιν αἴσϑηται διαφερομένους ἀποκτενεῖν 15 
ἀμφοτέρους ἢ τὸν ἀρξάμενον. Ὅϑεν ὕστερον οὐδὲ παί- 
ἕξοντες εἰπεῖν ve οὐδὲ πρᾶξαι πρὸς ἀλλήλους λέγονται. 

XLVI. Φιλώτας δὲ ὁ Παρμενέωνος ἀξίωμα μὲν 
εἶχεν ἐν τοῖς Μακεδόσι μέγα᾽ καὶ γὰρ ἀνδρεῖος ἐδόκει 
καὶ καρτερικος εἷναι, φιλόδωρος δὲ οὕτω καὶ φιλέται-- 20 
90g μετ᾽ αὐτὸν ᾿4λέξανδρον οὐδείς. Δέγεται γοῦν ὅτι 
τῶν συνήϑων τινὸς αἰτοῦντος ἀργύριον ἐκέλευσε δοῦ-- 
var’ φήσαντος δὲ τοῦ διοικητοῦ μὴ ἔχειν .. Τί λέγεις ;“ 
δἷπεν ,ovds ποτήριον ἔχεις οὐδὲ ἱμάτιον; Ὄγκῳ δὲ 
φφονήματος καὶ βάρει πλούτου καὶ τῇ περὶ τὸ σῶμα 9ε-- 96 
ραπείᾳ καὶ διαίτῃ χρώμενορ ἐπαχϑέστερον ἢ κατ᾽ ἰδιώ-- 
τὴν, καὶ τότε δὴ τὸ σεμνὸν καὶ ὑψηλὸν οὐχ ἐμμελῶς, 
ἀλλ᾽ ἄνευ χαρίτων τῷ σολοέκῳ καὶ παρασήμῳ μιμούμε- 
vog, ὑποψίαν καὶ φϑόνον ἔσχεν, ὥστε καὶ Tegusviova 
nore δἰπεῖν πρὸς αὐτόν" 2 παῖ, χείρων μοι ylvov.” 80 
Πρὸς δὲ αὐτὸν ᾿4λέξανδρον ἐκ πάνυ πολλῶν χρόνων 
ἐτύγχανοδ διαβεβλημένυς. Ὅτε γὰρ τὰ περὶ ΖΦΙαμασκὸν 
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δάλω χρήματα dagstov νικηϑέντος ἐν Κιλικίᾳ, πολλῶν 
σωμάτων κομισϑέντων εἰς τὸ στρατόπεδον εὑρέθη γύ-- 
ναιὸν ἐν τοῖς αἰχμαλώτοις, τῷ μὲν γένει Πυδναῖον,. εὖ- 
πρεπὲς δὲ τὴν ὄψιν" ἐκαλεῖτο δὲ ̓ ἀντιγόνη. Τοῦτο ἔσχεν 

6 ὃ Φιλώτας" οἷα δὲ νέος πρὸς ἐρωμένην καὶ σὺν οἴνῳ 
πολλὰ φιλότιμα καὶ στρατιωτικὰ παρρησιαζόμενος ξαυ-- 
τρῦ τὰ μέγιστα τῶν ἔργων ἀπέφαινε καὶ τοῦ πατρός, 
᾿Δλέξανδρον δὲ μειράκιον ἀπεκάλει δι’ αὐτοὺς τὸ τῆς 
ἀρχῆς ὄνομα καρπούμενον. Ταῦτα τῆς γυναικὸς ἐκφε-- 

Ιορούσης πρός τινα τῶν συνήϑων, ἐκεένου δέ, ὡς εἰκός, 
πρὸς ἕτερον. περιῆλϑεν εἰς Κρατερὸν ὁ λόγος καὶ λα-- 
βὼν τὸ γύναιον εἰσήγαγε κρύφα πρὸς ᾿4λέξανδρον. 
᾿Δκούσας δὲ ἐκεῖνος ἐκέλευσε φοιτᾶν εἰς ταὐτὸ τῷ De- 
λώτα, καὶ πᾶν. ὃ τι ἂν ἐκπύϑηται τούτου, πρὸς αὐτὸν 

ι6 ἀπαγγέλλειν βαδίζουσαν. 
XLIX. Ὁ μὲν οὖν Φιλώτας ἐπιβουλευόμενος οὕτως 

ἠγνόει, καὶ συνῆν τῇ ᾿Αντιγόνῃ πολλὰ καὶ πρὸς ὀργὴν 
καὶ μεγαλαυχέαν ῥήματα καὶ λόγους κατὰ τοῦ βασιλέως 
ἀνεπιτηδείους προϊέμενος. Ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος, καίπερ 

δ0καρτερᾶς ἐνδείξεως κατὰ τοῦ Φιλώτου προσπεσούσης, 
ἐχκαρτέρησε σιωπῇ καὶ κατέσχεν. εἴτε ϑαρρῶν τῇ Παρ- 
μενίωνος εὐνοίᾳ πρὸς αὑτόν, εἴτε δεδιὼς τὴν δόξαν αὖ-- 
τῶν καὶ τὴν δύναμιν. Ἐν δὲ τῷ τότε χρύνῳ Μακεδὼν 
ὄνομα Δίμνος ἐκ Χαλαίστρας [χαλεπῶς] ἐπιβουλεύων 

25 4λεξάνδρῳ Νικόμαχόν τινα τῶν νέων, πρὸς ὃν αὐτὸς 
ἐρωτικῶς εἶχεν, ἐπὶ τὴν κοινωνίαν τῆς πράξεως xage- 
κάλει. Τοῦ δὲ μὴ δεξαμένου. φράσαντος δὲ τἀδελφῷ 
Κεβαλένῳ τὴν πεῖραν, ἐλθὼν ἐκεῖνος πρὸς Φιλώταν ἐκέ- 
λευσεὲν εἰσάγειν αὐτοὺς πρὸς ᾿4λέξανδρον ὡς περὶ ἀναγ- 

δϑοχαέων ἔχοντας ἐντυχεῖν καὶ μεγάλων. Ὁ δὲ Φιλώτας, 
ὅ τι δὴ παϑὼν (ἄδηλον γάρ ἐστιν) οὐ παρῆγεν αὐτούς, 
ὡς πρὸς ἄλλοις μεέξοσι γιγνομένου τοῦ βασιλέως. Καὶ 



AAERANAPOE. 835 

τοῦτο δὶς ἐποέησεν. Οἱ δὲ xad’ ὑποψίαν ἤδη τοῦ Di- 
λώτου τραπόμενοι πρὸς ἕτερον καὶ δι᾽ ἐκείνου τῷ ,4λε- 
ξάνδρῳ προσαχϑέντες πρῶτον μὲν τὰ τοῦ Μίμνου κα- 
catnov, ἔπειτα παρεδήλωσαν ἡσυχῆ τὸν Φιλώταν. ὡς 
ἀμελήσειεν οὐτῶν δὶς ἐντυχόντων. Καὶ τοῦτο δὴ σφό-- ὅ 
δρα παρώξυνε τὸν ᾿Αλέξανδρον᾽ καὶ τοῦ πεμφϑέντος 
ἐπὶ τὸν Δίμνον, ὡς ἠμύνετο συλλαμβανόμενος, ἀπο-- 
κτείναντος αὐτόν, ἔτι μᾶλλον διεταράχϑη τὸν ἔλεγχον 

698 ἐχπεφευγέναι τῆς ἐπιβουλῆς νομέξων. Καὶ πικρῶς ἔχων 
πρὸς τὸν Φιλώταν ἐπεσπάσατο τοὺς πάλαι μισοῦντας 10 
αὐτόν, ἤδη φανερῶς λέγοντας, ὡς ῥᾳϑυμία τοῦ βασι- 
λέως εἴη Aluvov οἰομένου, Χαλαιστραῖον ἄνθρωπον, 
ἐπιχειρῆσαι τολμήματι τοσούτῳ καϑ᾽ αὑτόν ἀλλὰ τοῦ- 
τον μὲν ὑπηρέτην εἶναι, μᾶλλον δὲ ὄργανον ἀπὸ μεέζο-- 
νος ἀρχῆς ἀφιέμενον, ἐν ἐκείνοις δὲ τὴν ἐπιβουλὴν fn-15 
τητέον, οἷς μάλιστα ταῦτα λανθάνειν συνέφερε. Τοιού- 
τοις λόγοις καὶ ὑπονοίαις ἀναπετάσαντος τὰ ὦτα τοῦ 
βασιλέως ἐπῆγον ἤδη μυρέας κατὰ τοῦ Φιλώτου diapo- 

λάς. Ἐκ τούτου δὲ συλληφϑεὶς ἀνεκρένετο, τῶν ἑταίρων 
ἐφεστώτων ταῖς βασάνοις, ᾿4λεξάνδρου δὲ κατακούοντος 30 
ἔξωϑεν αὐλαίας παρατεταμένης" ὅτε δὴ καί φασιν av- 
τὸν εἰπεῖν οἰκτρὰς καὶ ταπεινὰς τοῦ Φιλώτου φωνὰς καὶ 
δεήσεις τοῖς περὶ τὸν Ἡφαιστέωνα προσφέροντος" ,,Ov- 
τω δὴ μαλακὸς ὦν, ὦ Φιλώτα, καὶ ἄνανδρος ἐπεχείρεις 
πράγμασι τηλικούτοις 3 ̓ 4ποϑανόντος δὲ τοῦ Φιλώτου 56 
καὶ Παρμενέωνα πέμψας εὐθὺς εἰς Μηδίαν ἀνεῖλεν, 
ἄνδρα πολλὰ μὲν Φιλέππῳ συγκατεργασάμενον, μόνον 
δὲ ἢ μάλιστα τῶν πρεσβυτέρων φέλων ᾿4λέξανδρον εἰς 
Actav ἐξορμήσαντα διαβῆναι, τριῶν δὲ υἱῶν, ovg ἔσχεν, 
ἐπὶ τῆς στρατιᾶς δύο μὲν ἐπιδόντα πρότερον ἀποϑανόν- 80 
tas, τῷ δὲ τρέτῳ συναναιρεϑέντα. Ταῦτα πραχϑέντα 
πολλοῖς τῶν φίλων φοβερὸν ἐποέησε τὸν ᾿Αλέξανδρον, 
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μάλιστα δὲ ᾿Αντιπάτρῳ᾽ καὶ πρὸς Αἰτωλοὺς ἔπεμψε 
κρύφα πέστεις διδοὺς καὶ λαμβάνων. Ἐφοβοῦντο γὰρ 
᾿Δλέξανδρον Αἰτωλοὶ διὰ τὴν Οἰνιαδῶν ἀνάστασιν, ἣν 
φυϑόμενος οὐκ Οἰνιαδῶν ἔφη παῖδας, ἀλλ᾽ αὑτὸν ἐπι-- 

δϑήσειν δίκην Αἰτωλοῖ. 
L. Οὐ πολλῷ δὲ ὕστερον συνηνέχϑη καὶ τὰ περὶ 

Κλεῖτον, οὕτω μὲν ἁπλῶς πυϑομένοις τῶν κατὰ Φιλώ- 
ταν ἀψριώτερα᾽ λόγῳ μέντοι συντιϑέντες ἅμα καὶ τὴν 
αὐτέαν καὶ τὸν καιρόν, οὐκ ἀπὸ γνώμης, ἀλλὰ δυστυχέᾳ 

10 tev) ταῦτα εὑρίσκομεν πεπραγμένα τοῦ βασιλέως. ὁρ-- 
γὴν καὶ μέϑην πρόφασιν τῷ Κλείτου δαίμονι παρασχόν-- 
τος. Ἐπράχϑη δὲ οὕτως. Ἧκόν τινες ὀπώραν Ἑλληνε- 
κὴν ἀπὸ ϑαλάσσης τῷ βασιλεῖ κομίζοντες. Ὁ δὲ Dav— 
μάσας τὴν ἀκμὴν καὶ τὸ κάλλος ἐκάλει τὸν Κλεῖτον ἐπι- 

15 δεῖξαι καὶ μεταδοῦναι βουλόμενος. Ὁ δὲ ϑύων μὲν 
ἐτύγχανεν, ἀφεὶς δὲ τὴν ϑυσίαν ἐβάδιξε᾽ καὶ tela τῶν 
κατεσπεοισμένων προβάτων ἐπηκολούϑησεν αὐτῷ. Πυ- 
ϑόμενος δὲ ὁ βασιλεὺς ἀνεκοινοῦτο τοῖς μάντεσιν ᾽άρε- 
στάνδρῳ καὶ Κλεομάντει τῷ “άκωνι. Φησάντων δὲ πο- 

δονηρὸν εἶναι τὸ σημεῖον, ἐκέλευσεν ἐκϑύυσασϑαι κατὰ 
τάχος ὑπὲρ τοῦ Κλείτου. Καὶ γὰρ αὐτὸς ἡμέρᾳ τρέτῃ 
κατὰ τοὺς ὕπνους ἰδεῖν ὄψιν ἄτοπον" δόξαι γὰρ αὐτῷ 
τὸν Κλεῖτον μετὰ τῶν Παρμενέωνος υἱῶν ἐν μέλασιν 

ἱματίοις καϑέξεσϑαι, τεϑνηκότων ἁπάντων. Οὐ μὴν 
25 ξῳϑασεν ὁ Κλεῖτος ἐκϑυσάμενος., ἀλλ᾽ εὐθὺς ἐπὶ τὸ 

δεῖπνον ἧκε, τεϑυκότος τοῦ βασιλέως Διοσκούροις. 
Πότου δὲ νεανικοῦ συρραγέντος ἤδετο ποιήματα Πρα-- 
νέίχου τινὸς, ὡς δέ φασιν ἔνιοι. Πιερέωνος, sig τοὺς 
στρατηγοὺς πεποιημένα τοὺς ἔναγχος ἡττημένους ὑπὸ 

δ0 τῶν βαρβάρων ἐπ᾽ αἰσχύνῃ καὶ γέλωτι. Τῶν δὲ πρε- 
σβυτέρων δυσχεραινόντων καὶ λοιδορούντων τόν τὸ 
ποιητὴν καὶ τὸν ἄδοντα, τοῦ δὲ ᾿4λεξάνδρου καὶ τῶν 
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σερὶ αὐτὸν ἡδέως ἀκροωμένων καὶ λέγειν κελευόντων, 
ὁ Κλεῖτος ἤδη μεϑύων καὶ φύσει τραχὺς ὧν ὀργὴν καὶ 
αὐθάδης ἠγανάκτει μάλιστα, φάσκων οὐ καλῶς ἐν Bag- 
βάροις καὶ πολεμίοις ὑβρέξεσθαι Μακεδόνας πολὺ βελ-- 
τέονας τῶν γελώντων, εἰ καὶ δυστυχίᾳ κέχρηνται. Φή-- 5 
ὅαντος δὲ τοῦ ᾿4λεξάνδρου τὸν Κλεῖτον αὑτῷ συνηγο- 
ρεῖν δυστυχίαν ἀποφαίνοντα τὴν δειλίαν, ἐπαναστὰς ὁ 
Κλεῖτος ,,Avrn μέντοι σε" εἶπεν .»ἡ δειλία τὸν ἐκ θεῶν 
ἤδη τῷ Σπιθριδάτου ξίφει τὸν νῶτον ἐκτρέποντα πε- 

694 ριεποίησε, καὶ τῷ Μακεδόνων αἵματι καὶ τοῖς τραύμασι 10 
τούτοις ἐγένου τηλικοῦτος, ὥστε "Ἄμμωνι σαυτὸν εἰσ-- 
ποιεῖν ἀπειπάμενος Φίλιππον." 

LI. Παροξυνϑεὶς οὖν ὁ ̓ 4λέξανδρος ..Ἢ ταῦτα“ εἷ-- 
πεν ,νὦ κακὴ κεφαλή, σὺ περὶ ἡμῶν ἑκάστοτε λέγων καὶ 
διαστασιάξων Μακεδόνας χαιρήσειν voutters;“ ,, Aad’ 15 
οὐδὲ viv ἔφη ..χαίρομεν, ᾿4λέξανδρε, τοιαῦτα τέλη τῶν 
πόνων κομιξόμενοι, μακαρίξομεν δὲ τοὺς ἤδη τεϑνηκό- 

. τὰς πρὶν ἐπιδεῖν Μηδικαῖς ῥάβδοις ξαινομένους Maxe- 
δόνας καὶ Περσῶν δεομένους, ἵνα τῷ βασιλεῖ προσέλ-- 
Bouev.“ Τοιαῦτα τοῦ Κλείτου παρρησιαξομένου καὶ 40 
τῶν περὶ ᾿4λέξανδρον ἀντανισταμένων καὶ λοιδορούν-- 
τῶν αὐτόν, of πρεσβύτεροι κατέχειν ἐπειρῶντο τὸν 86-- 
ρυβον. Ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος ἀποστραφεὶς πρὸς Ξενόδοχον 
τὸν Καρδιανὸν καὶ τὸν Κολοφώνιον ᾿Αρτέμιον" ,,Οὐ 
δοκοῦσιν“ εἶπεν οοὐμῖν οἵ Ἕλληνες ἐν τοῖς Μακεδόσιν 85. 
ὥσπερ ἐν ϑηρίοις ἡμέϑεοι περιπατεῖν; Τοῦ δὲ Κλεί- 
του μὴ εἴκοντος, ἀλλὰ εἰς μέσον ἃ βούλεται λέγειν τὸν 
᾿4λέξανδρον κελεύοντος ἢ μὴ καλεῖν ἐπὶ δεῖπνον ἄνδρας 
ἐλευϑέρους καὶ παρρησίαν ἔχοντας, ἀλλὰ μετὰ βαρβά- 
ρῶν ξῆν καὶ ἀνδραπόδων, of τὴν Περσικὴν ξώνην καὶ 80 
τὸν διάλευκον αὐτοῦ χιτῶνα προσκυνήσουσιν. οὐκέτι 
φέρων τὴν ὀργὴν ᾿4λέξανδρος μήλων παρακειμένων ἑνὶ 

22 PLUT. viT. III. 
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βαλὼν ἔπαισεν αὐτὸν καὶ τὸ ἐγχειρίδιον ἐξήτει. Τῶν dd 
σωματοφυλάκων évog ‘Agustopavovg φϑάσαντος ὑφε-- 
λέσϑαι, καὶ τῶν ἄλλων περιεχόντων καὶ δεομένων, ἀνα-- 
πηδήσας ἀνεβόα Μακεδονιστὶ καλῶν τοὺς ὑπασπιστάς 

5 (τοῦτο δὲ ἦν σύμβολον ϑορύβου μεγάλου) καὶ τὸν σαλ-- 
πιγκτὴν ἐκέλευσε σημαίνειν͵ καὶ πὺξ ἔπαισεν ὡς dared 
Bovra καὶ μὴ βουλόμενον. Οὗτος μὲν οὖν ὕστερον εὖ-- 
δοκέμησεν ὡς τοῦ μὴ συνταραχϑῆναι τὸ στρατόπεδον 
αἰτιώτατος γενόμενος. Τὸν δὲ Κλεῖτον οὐχ ὑφιέμενον 

1006 φέλοι μόλις ἐξέωσαν τοῦ ἀνδρῶνος. Ὁ δὲ κατ᾽ ἄλ-- 
λας ϑύρας αὖθις εἰσήει μάλα ὀλιγώρως καὶ θρασέως 
Εὐριπίδου τὰ ἐξ ᾿Ανδρομάχης ἰαμβεῖα ταῦτα περαίνων " 

, οἶμοι, καϑ᾿ Ἑλλάδ᾽ ὡς κακῶς νομέζξεται. 
Οὕτω δὴ λαβὼν παρά τινος τῶν δορυφόρων ᾿4λέξαν-- 

Ιόδρος αἰχμὴν ἀπαντῶντα τὸν Κλεῖτον αὐτῷ καὶ παρά-- 
γοντα τὸ πρὸ τῆς ϑύρας παρακάλυμμα διελαύνει. Πε-- 
σόντος δὲ μετὰ στεναγμοῦ καὶ βρυχήματος εὐθὺς ἀφῆ-- 
κεν ὁ ϑυμὸς αὐτόν. Καὶ γενόμενος παρ᾽ ἑαυτῷ καὶ 
τοὺς φίλους ἰδὼν ἀφώνους ἑστῶτας ἑλκύσασϑαι μὲν ἐκ 

20 tod νεκροῦ τὴν αἰχμὴν ἔφϑασε, παῖσαι δ᾽ ἑαυτὸν ὁρμή-- 
σας παρὰ τὸν τράχηλον ἐπεσχέϑη, τῶν σωματοφυλάκων 
τὰς χεῖρας αὐτοῦ λαβόντων καὶ τὸ σῶμα Ble παρενεγ- 
κόντων sig τὸν ϑάλαμον. 

Lil. Ἐπεὶ δὲ τήν τὸ νύχτα κακῶς κλαίων διήνεγκδ 
46 καὶ τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἤδη τῷ βοᾶν καὶ ϑρηνεῖν ἀπει-- 

ρηκὼς ἄναυδος ἔκειτο, βαρεῖς ἀναφέρων στεναγμούς, 
δείσαντες of φέλοι τὴν ἀποσιώπησιν εἰσῆλθον βίᾳ. Καὶ 
τῶν μὲν ἄλλων οὐ προσίετο τοὺς λόγους, ‘Aguoravdgov 
δὲ τοῦ μάντεως ὑπομιμνήσκοντος αὐτὸν τήν τε ὄψιν, 

«ἦν εἶδε περὶ τοῦ Κλείτου, καὶ τὸ σημεῖον, ὡς δὴ πάλαι 
καϑειμαρμένων τούτων, ἔδοξεν ἐνδιδόναι. dio Καλλι- 
σθένην τε τὸν φιλόσοφον παρεισήγαγον, ᾿Αριστοτέλους 
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οἰκεῖον ὄντα, καὶ τὸν ᾿4βδηρίτην ᾿ἀνάξαρχον. Ὧν Καλ- 
λισθένης μὲν ἠθικῶς ἐπειρᾶτο καὶ πρόως ὑποδυόμενος 
τῷ λόγῳ καὶ περιϊὼν ἀλύπως λαβέσϑαι τοῦ πάϑους, ὁ 
83 *Avakagyzos ἐδίαν τινὰ πορευόμενος ἐξ ἀρχῆς ὁδὸν ἐν 
“φιλοσοφίᾳ καὶ δόξαν εἰληφὼς ὑπεροψέας καὶ ὀλιγωρίας θ 
τῶν συνήϑων εὐθὺς εἰσελθὼν ἀνεβόησεν" ,,»Οὗτός ἐστιν 
᾿Δ4λέξανδρος, εἰς ὃν ἡ οἰκουμένη νῦν ἀποβλέπει" ὁ δὲ 
ἔρριπται κλαίων ὥσπερ ἀνδράποδον ἀνθρώπων νόμον 
καὶ ψόγον δεδοικώς, οἷς αὐτὸν προσήκει νόμον εἶναι 

695 καὶ ὅρον τῶν δικαίων, ἐπείπερ ἄρχειν καὶ κρατεῖν νδ6-- 10 
νέκηκεν, ἀλλὰ μὴ δουλδύειν ὑπὸ κενῆς δόξης κεκρατη- 
μένον.“ ,,Ovx oloda® εἶπεν ,,ore τὴν Δίκην ἔχει πάρε- 
δρον ὁ Ζεὺς καὶ τὴν Θέμιν, ἵνα πᾶν τὸ πραχϑὲν ὑπὸ 
τοῦ κρατοῦντος ϑεμιτὸν ἢ καὶ δίκαιον ;“’ Τοιούτοις τισὶ 
λόγοις χρησάμενος ὁ ̓ Δνάξαρχος τὸ μὲν πάθος ἐκούφισε 15 
τοῦ βασιλέως, τὸ δὲ ἦϑος εἰς πολλὰ χαυνότερον καὶ πα- ᾿ 
ρανομώτερον ἐποίησεν, αὑτὸν δὲ δαιμονέως ἐνήρμοσε, 
καὶ τοῦ Καλλισϑένους τὴν ὁμιλίαν, οὐδὲ ἄλλως éxtya- 
guy διὰ τὸ αὐστηρὸν οὖσαν, προσδιέβαλε. Δέγεται δέ 
nove παρὰ δεῖπνον ὑπὲρ ὡρῶν καὶ κράσεως τοῦ περιέ-- 30 
χοντος λόγων ὄντων τὸν Καλλισθένην μετέχοντα δόξης 
τοῖς λέγουσι. τἀκεῖ μᾶλλον εἷναι ψυχρὰ καὶ δυσχείμερα 
τῶν Ἑλληνικῶν, ἐναντιουμένου τοῦ ᾿Δναξάρχου καὶ φυ- 
λονεικοῦντος, εἰπεῖν" ..4λλὰ μὴν ἀνάγκη σοὶ ταῦτα 
ἐκείνων ὁμολογεῖν ψυχρότερα" σὺ γὰρ ἐκεῖ μὲν ἐν τρί- 36 

Bove διεχείμαξερ, ἐνταῦϑα δὲ τρεῖς ἐπιβεβλημένος δά- 
πιδας κατάκεισαι.“ς Τὸν μὲν οὖν "Avatagyov καὶ τοῦτο 
προσπαρώξυνε. 

LIM. Τοὺς δὲ ἄλλους σοφιστὰς καὶ κόλακας ὃ ὁ Καλ- 
λισϑένης ἐλύπει ͵,σπουδαξόμενος μὲν ὑπὸ τῶν νέων διὰ 80 
τὸν λόγον, οὐχ ἧττον δὲ τοῖς πρεσβυτέροις ἀρέσκων διὰ 

τὸν βίον εὔτακτον ὄντα καὶ σεμνὸν καὶ αὐτάρκη καὶ βε- 
22 * 
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βαιοῦντα τὴν λεγομένην τῆς ἀποδημίας πρόφασιν, ὅτε 
τοὺς πολίτας καταγαγεῖν καὶ κατοικίσαι πάλιν τὴν πα-- 
τρέδα φιλοτιμούμενος ἀνέβη πρὸς ᾿4λέξανδρον. ὥϑο-- 
νούμενος δὲ διὰ τὴν δόξαν ἔστιν ἃ καὶ xa® αὑτοῦ τοῖς 

5 διαβάλλουσι παρεῖχε,τάς ts κλήσεις τὰ πολλὰ διωθού-. 
μενος͵ ἔν τε τῷ συνεῖναι βαρύτητι καὶ σιωπῇ δοκῶν οὐκ 
ἐπαινεῖν οὐδὲ ἀρέσκεσθαι τοῖς γινομένοις, ὥστε καὶ τὸν 
᾿Αλέξανδρον εἰπεῖν ἐπ᾿ αὐτῷ᾽ 

μισῶ σοφιστήν, ὅστις οὐδ᾽ αὑτῷ σοφός. 
10. “έγεται δέ ποτε πολλῶ, παρακεκλημένων ἐπὶ τὸ δεῖ-- 
avo ἐπαινέσαι κελευσϑεὶς ἐπὶ τοῦ ποτηρίου Μακεδόνας 

ὁ Καλλισϑένης οὕτως εὐροῆσαι πρὸς τὴν ὑπόϑεσιν, ὥστε 
ἀνισταμένους κροτεῖν καὶ βάλλειν τοὺς στεφάνους ἐπ᾽ 
αὐτόν᾽ εἰπεῖν οὖν τὸν ᾿Δλέξανδρον ὅτι, κατ᾽ Εὐριπέ- 

16 δην, τὸν λαβόντα τῶν λόγων 
καλὰς ἀφορμὰς οὐ μέγ᾽ ἔργον εὖ λέγειν" 

Add’ deka φάναι ..«τὴν αὑτοῦ δύναμιν ἡμῖν xo 
τηγορήσας Μακεδόνων, ἵνα καὶ βελτίους γένωνται μα-- 
ϑόντες ἃ πλημμελοῦσιν.““, Οὕτω δὴ τὸν ἄνδρα πρὸς τὴν 

0 παλινῳδίαν τραπόμενον πολλὰ παρρησιάσασϑαι κατὰ 
τῶν Μακεδόνων͵ καὶ τὴν Ἑλληνικὴν στάσιν αἰτίαν ἀπο-- 
φήναντα τῆς γενομένης περὶ Φίλιππον αὐξήσεως καὶ 
δυνάμεως εἰπεῖν" | 

ἐν δὲ διχοστασίῃ καὶ ὁ πάγκακος ἔλλαχε τιμῆς" 
96 ἐφ᾽ ᾧ πικρὸν καὶ βαρὺ ἐγγενέσϑαι μῖσος τοῖς Μᾶακε-- 

δόσι. καὶ τὸν ᾿4λέξανδρον εἰπεῖν, ὡς οὐ τῆς δεινότητος 
ὁ Καλλισϑένης., ἀλλὰ τῆς δυσμενείας Μακεδόσιν ἀπό- 
δειξιν δέδωκε. 

LIV. Ταῦτα μὲν οὖν ὁ Ἔρμιππός φησι τὸν ἀνα- 
δογνώστην τοῦ Καλλισϑένους Σροῖβον ᾿Αριστοτέλει διη-- 

γεῖσϑαι, τὸν δὲ Καλλισϑένην συνέντα τὴν ἀλλοτριό- 
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τητα tov βασιλέως δὶς ἢ τρὶς ἀπιόντα πρὸς αὐτὸν si- 
σεῖν" 

κάτϑανε καὶ Πάτροκλος, ὅπερ σέο πολλὸν ἀμείνων. 
Οὐ φαύλως οὖν εἰπεῖν ἔοικεν ὁ ̓ Αριστοτέλης, ὅτι Kad- 
λισθένης λόγῳ μὲν ἦν δυνατὸς καὶ μέγας, νοῦν δὲ οὐκ 5 
εἶχεν. ᾽4λλὰ τήν γε προσκύνησιν ἰσχυρῶς ἀπωσάμενος 
καὶ φιλοσόφως καὶ μόνος ἐν φανερῷ διελθὼν ἃ κρύφα 
πάντες οἱ βέλτιστοι καὶ πρεσβύτατοι τῶν Μακεδόνων 
ἠγανάχτουν, τοὺς μὲν Ἕλληνας αἰσχύνης ἀπήλλαξε με-- 

696 γάλης καὶ μείξονος ᾿4λέξανδρον ἀποτρέψας τὴν προσ--1Ὸ 
κύνησιν, αὑτὸν δὲ ἀπώλεσεν ἐκβιάσασϑαι δοκῶν μᾶλ-- 
λον ἢ πεῖσαι τὸν βασιλέα. Χάρης δὲ ὁ Μιτυληναῖός 
φησι τὸν ᾿4λέξανδρον ἐν τῷ συμποσίῳ πιόντα φιάλην 
προτεῖναί τινι τῶν φίλων᾽ τὸν δὲ δεξάμενον πρὸς ἑστίαν 
ἀναστῆναι καὶ πιόντα προσκυνῆσαι πρῶτον, εἶτα φιλῆ-- 16 
σαι τὸν ᾿4λέξανδρον [ἐν τῷ συμποσίῳ] καὶ κατακλιϑῆ- 
ναι. Πάντων δὲ τοῦτο ποιούντων ἐφεξῆς τὸν Καλλι-᾿ 
σϑένην λαβόντα τὴν φιάλην, οὐ προσέχοντος τοῦ βασι-- 
λέως, ἀλλὰ Ἡφαιστέωνι προσδιαλεγομένου, πιόντα 
προσιέναι φιλήσοντα, Ζημητρίον δὲ τοῦ προσονομαζξο-- 20 
μένου Φείδωνος εἰπόντος ,,2 βασιλεῦ. μὴ φιλήσῃς" 
οὗτος γάρ σε μόνος οὐ προσεκύνησε,“ διακλῖναι τὸ φέ- 
λημα τὸν ᾿4λέξανδρον. τὸν δὲ Καλλισϑένη μέγα φϑεγ- 
ξάμενον εἰπεῖν. ,Φιλήματι τοίνυν ἔλασσον ἔχων ἄπειμι." 

LV. Τοιαύτης ὑπογενομένης ἀλλοτριότητος πρῶτον 25 
μὲν Ἡφαιστίων ἐπιστεύετο λέγων, ὅτι συνθέμενος πρὸς 
αὐτὸν ὃ Καλλισϑένης προσκυνῆσαι ψεύσαιτο τὴν ὁμο-- 
λογίαν" ἔπειτα “υσέμαχοι καὶ “ἄγνωνες ἐπεφύοντο pa- 
ὅκοντες περιϊέναι τὸν σοφιστὴν ὡς ἐπὶ καταλύσει τυ-- 
φαννέδος μέγα φρονοῦντα, καὶ συντρέχειν πρὸς αὐτὸν 80 
τὰ μειράκια καὶ περιέπειν ὡς μόνον ἐλεύϑερον ἐν το- 
σαύταις μυριάσι. Ζιὸ καὶ τῶν περὶ Ἑρμόλαον ἐπιβου- 
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λευσάντων τῷ ᾿4λεξάνδρῳ καὶ φανερῶν γενομένων ἔδο-- 
ξαν ἀληϑέσιν ὅμοια κατηγορεῖν of διαβάλλοντες. ὡς τῷ 
μὲν προβαλόντι. πῶς ἂν ἐνδοξότατος γένοιτο ἄνϑρω-- 
πος. εἶπεν, ,, Adv ἀποκτείνῃ τὸν evdokdraroy,~ τὸν dd 

5 Ἑρμόλαον ἐπὶ τὴν πρᾶξιν παροξύνων ἐκέλευε μὴ δεδιέ-- 
ναι τὴν χρυσῆν κλίνην, ἀλλὰ μνημονεύειν, ὅτι καὶ vo- 
σοῦντι καὶ τιτρωσκομένῳ πρόσεισιν ἀνθρώπῳ. Καίτοι 
τῶν περὶ Ἑρμόλαον οὐδεὶς οὐδὲ διὰ τῆς ἐσχάτης ἀνάγ-- 
ung τοῦ Καλλισθένους κατεῖπεν. “Adda καὶ ᾿4λέξαν-- 

Ι0δρος αὐτὸς εὐθὺς Κρατερῷ γράφων καὶ ᾿Αττάλῳ καὶ 
᾿Δλκέτᾳ φησὶ τοὺς παῖδας βασανιξομένους ὁμολογεῖν, ὡς 
αὐτοὶ ταῦτα πράξειαν, ἄλλος δὲ οὐδεὶς συνειδείη. Ὕστε-- 
ρον δὲ γράφων πρὸς ᾿Αντέπατρον καὶ τὸν Καλλισϑένην 
συνεπαιτιασάμενος .»Οἵἱ μὲν παῖδες"“" φησίν ὑπὸ τῶν 

15 Μακεδόνων κατελεύσϑησαν, τὸν δὲ σοφιστὴν ἐγὼ κο-- 
λάσω καὶ τοὺς ἐκπέμψαντας αὐτὸν καὶ τοὺς ὑποδεχομέ-- 
ψους ταῖς πόλεσι τοὺς ἐμοὶ ἐπιβουλδύοντας,"“ ἄντικρυς 

ἔν γε τούτοις ἀποκαλυπτόμενος πρὸς ᾿Δριστοτέλην᾽ καὶ 
γὰρ ἐτέϑραπτο Καλλισθένης παρ᾽ αὐτῷ διὰ τὴν συγγέ- 

2verav, ἐξ Ἡροῦς γεγονώς, ἀνεψιᾶς ᾿Αριστοτέλους. ᾽4πο- 
θανεῖν δὲ αὐτὸν οἵ μὲν ὑπ᾽ ᾿4λεξάνδρου κρεμασϑέντα 
λέγουσιν, οἵ δὲ ἐν πέδαις δεδεμένον καὶ νοσήσαντα, 
Χάρης δὲ μετὰ τὴν σύλληψιν ἑπτὰ μῆνας φυλάττεσϑαι 
δεδεμένον, ὡς ἐν τῷ συνεδρίῳ κριϑείη παρόντος ᾿άρι- 

96 στοτέλους, ἐν αἷς δὲ ἡμέραις ᾿4λέξανδρος [ἐν Μαλλοῖς 
Ὀξυδράκαις] ἐτρώϑη περὶ τὴν Ἰνδίαν͵ ἀποθανεῖν ὑπέρ- 
παχυν γενόμενον καὶ φϑειριάσαντα. 

LVI. Ταῦτα μὲν οὖν ὕστερον ἐπράχϑη. Ζημάρατος 
δὲ ὁ Κορίνϑιος ἤδη πρεσβύτερος ὧν ἐφιλοτιμήϑη πρὸς 

80᾽΄4λέξανδρον ἀναβῆναι" καὶ ϑεασάμενος αὐτὸν εἶπε μ8-- 
γάλης ἡδονῆς ἐστερῆσϑαι τοὺς Ἕλληνας, ὅσοι τεϑνή- 
κασι πρὶν ἐδεῖν ᾿4λέξανδρον ἐν τῷ Ζαρείου θρόνῳ κα-- 
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ϑήμενον. Οὐ μὴν ἐπὶ πλέον γε τῆς πρὸς αὖτον εὐνοίας 
τοῦ βασιλέως ἀπέλαυσεν, ἀλλ᾽ ἐξ ἀρρωστίας ἀποϑανὼν 
ἐκηδεύϑη μεγαλοπρεπῶς, καὶ τάφον ἔχωσεν ὁ στρατὸς 
ἐπ᾽ αὐτῷ τῇ περιμέτρῳ μέγαν. ὕψος δὲ πηχῶν ὀγδοή-- 
κοντα τὰ δὲ λείψανα τέϑριππον κεκοσμημένον λαμ-- 5 
πρῶς ἐπὶ ϑάλασσαν κατεκόμισε. 

11. Μέλλων δὲ ὑπερβάλλειν εἰς τὴν Ἰνδικήν, ὡς 
ἑώρα πλήϑει λαφύρων τὴν στρατιὰν ἤδη βαρεῖαν καὶ 
δυσκίνητον οὖσαν, ap ἡμέρᾳ συνεσκευασμένων τῶν 

697 ἁμαξῶν, πρώτας μὲν ὑπέπρησε τὰς αὑτοῦ καὶ τῶν ἑταί-10 
ρων. μετὰ δὲ ταύτας ἐκέλευσε καὶ ταῖς τῶν Μακεδόνων 
ἐνεῖναι πῦρ. Καὶ τοῦ πράγματος τὸ βούλευμα μεῖξον 
ἐφάνη καὶ δεινότερον ἢ τὸ ἔργον. Ὀλίγους μὲν γὰρ 
ἠνίασεν, of δὲ πλεῖστοι βοῇ καὶ ἀλαλαγμῷ μετὰ ἐνθου- 
σιασμοῦ τὰ μὲν ἀναγκαῖα τοῖς δεομένοις μεταδιδόντερ, 15 
τὰ δὲ περιόντα τῆς χρδίας αὐτοὶ κατακαίοντες καὶ δια- 

φϑείροντες ὁρμῆς καὶ προϑυμέας ἐνεπίμπλασαν τὸν 
᾿Δλέξανδρον. Ἤδη δὲ καὶ φοβερὸς ἦν καὶ ἀπαραίτητος 
κολαστὴς τῶν πλημμελούντων. Καὶ γὰρ Μένανδρόν 
τινὰ τῶν ἑταίρων ἄρχοντα φρουρίου καταστήσας, ὡς 34 
οὐκ ἐβούλετο μένειν, ἀπέκτεινε; καὶ τῶν ἀποστάντων 
βαρβάρων Ὀρσοδάτην αὐτὸς κατετόξευσε. Προβάτου δὲ 
τεκόντος ἄρνα περὶ τῇ κεφαλῇ σχῆμα καὶ χρῶμα τιάρας 
ἔχοντα καὶ διδύμους ἑκατέρωθεν αὐτοῦ, βδελυχϑεὶς τὸ 

σημεῖον ἐκαϑάρϑη μὲν ὑπὸ τῶν Βαβυλωνίων, οὖς ἐξ 35 
ἔϑους ἐπήγετο πρὸς τὰ τοιαῦτα, διελέχϑη δὲ πρὸς τοὺς 
φέλους, ὡς οὐ du’ αὑτόν, ἀλλὰ δι’ ἐκείνους ταράττοιτο, 
μὴ τὸ κράτος εἰς ἀγεννῆ καὶ ἄναλκιν ἄνθρωπον ἐκλι- 
πόντος αὐτοῦ περιστήσῃ τὸ δαιμόνιον. Οὐ μὴν. ἀλλὰ 
βέλτιόν τι σημεῖον γενόμενον τὴν ἀϑυμίαν ἔλυσεν. Ὁ 80 
γὰρ ἐπὶ τῶν στρωματοφυλάκων τεταγμένος ἀνὴρ Μα- 
xed@v ὄνομα Πρόξενος τῇ βασιλικῇ σκηνῇ χώραν ὀρύτ-- 
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tov παρὰ τὸν Ὦξον ποταμὸν ἀνεκάλυψε πηγὴν ὑγφοῦ 
λιπαροῦ καὶ πιμελώδους᾽ ἀπαντλουμένου δὲ τοῦ πραΐ-- 
του καϑαρὸν ἀνέβλυξεν ἤδη καὶ διαυγὲς ἔλαιον, οὔτε 
ὀσμῇ δοκοῦν οὔτε γεύσει ἐλαίου διαφέρειν, στιλπνότητά 

6 τε καὶ λιπαρότητα παντάπασιν ἀπαράλλακτον, καὶ ταῦτα 
τῆς χώρας μηδὲ ἐλαίας φερούσης. “έγεται μὲν οὖν καὶ 
τὸν Ὦξον αὐτὸν εἶναι μαλακώτατον ὕδωρ, ὥστε τὸ 
δέρμα τοῖς λουομένοις ἐπιλιπαίνειν. Οὐ μὴν ἀλλὰ ϑαυ- 
μαστῶς ᾿4λέξανδρος ἡσϑεὶς δῆλός ἐστιν ἐξ ὧν γράφεε 

10 πρὸς ᾿ἀντέπατρον͵ ἐν τοῖς μεγέστοις τοῦτο τῶν ἀπὸ τοῦ 
ϑεοῦ γεγονότων αὐτῷ τιϑέμενος. Ol δὲ μάντεις ἐνδό- 
Eou μὲν στρατείας, ἐπιπόνου δὲ καὶ χαλεπῆς τὸ σημεῖον 
ἐποιοῦντο᾽ πόνων γὰρ ἀρωγὴν ἔλαιον ἀνθρώποις ὑπὸ 
ϑεοῦ δεδόσϑαι. 

16 LVI. Πολλοὶ μὲν οὖν κατὰ τὰς μάχας αὐτῷ xiv 

δυνῳ συνέπεσον καὶ τραύμασι νεανικοῖς ἀπήντησε, τὴν 
δὲ πλείστην φθορὰν ἀπορίαι τῶν ἀναγκαίων καὶ δυσ-- 
κρασέαι τοῦ περιέχοντος ἀπειργάσαντο τῆς στρατιᾶς. 
«Αὐτὸς δὲ τόλμῃ τὴν τύχην ὑπερβαλέσϑαι καὶ τὴν dv- 

ὅοναμιν ἀρετῇ φιλοτιμούμενος, οὐδὲν ᾧετο τοῖς ϑαρροῦ-- 
σιν ἀνάλωτον οὐδὲ ὀχυρὸν εἶναι τοῖς ἀτόλμοις. Δέγεταε 
ὃὲ τὴν Σισιμέϑρου πολιορκῶν πέτραν ἄβατον οὖσαν καὶ 
ἀπρόσβατον ἀϑυμούντων τῶν στρατιωτῶν ἐρωτῆσαι 
τὸν Ὀξυάρτην, ποῖός τις αὐτὸς εἴη τὴν ψυχὴν ὁ Σισι- 

25 μέϑρης. Φήσαντος δὲ τοῦ Ὀξυάρτου δειλότατον ἀν-- 
ϑρώπων, ..Δέγεις σύ ye“ φάναι οτὴν πέτραν ἁλώσιμον 
ἡμῖν εἶναι" τὸ γὰρ ἄρχον αὐτῆς οὐκ ὀχυρόν gow. Ταύ-- 
τὴν μὲν οὖν ἐκφοβήσας τὸν Σισιμέϑρην ἔλαβεν. Ἑ τέρᾳ 
δὲ ὁμοίως ἀποτόμω προσβαλὼν τοὺς νεωτέρους τῶν 

30 Μακεδόνων παρώρμα; καὶ ̓ 4λέξανδρόν τινα καλούμενον 
προσαγορεύσας ..4λλὰ σοί ys εἶπεν ο,ἀνδραγαϑεῖν 
προσήκει καὶ διὰ τὴν ἐπωνυμίαν.’ Ἐπεὶ δὲ λαμπρῶς 
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ὁ νεανίας ἀγωνιξόμενος ἔπεσεν, οὐ μετρίως ἐδήχϑη. 
Τῇ δὲ καλουμένῃ Νύσῃ τῶν Μακεδόνων ὀκνούντων 
προσάγειν (καὶ γὰρ ποταμὸς ἦν πρὸς αὐτῇ βαϑὺς) ἐπι- 
στάς Τί yao” εἶπεν .νὺ κάκιστος ἐγὼ νεῖν οὐκ ἔμα- 
Sov ;“ καὶ ἤδη ἔχων τὴν ἀσπίδα περᾶν ἠθέλησεν. Ἐπεὶ 5 
δὲ καταπαύσαντος τὴν μάχην αὐτοῦ παρῆσαν ἀπὸ τῶν 
πολιορκουμένων πόλεων πρέσβεις δεησόμενοι, πρῶτον 
μὲν ὀφθεὶς ἀϑεράπευτος ἐν τοῖς ὅπλοις ἐξέπληξεν αὖ-- 
τούς᾽ ἔπειτα προσκεφαλαίου τινὸς αὐτῷ κομισϑέντος 
ἐκέλευσε λαβόντα καϑίέσαι τὸν πρεσβύτατον "άκουφις 10 

698 ἐκαλεῖτο. Θαυμάσας οὖν τὴν λαμπρότητα καὶ φιλαν-- 
ϑρωπίαν ὁ “άκουφις ἠρώτα, τί βούλεται ποιοῦντας av- 
τοὺς ἔχειν φίλους. Φήσαντος δὲ τοῦ ᾿4λεξάνδρου ,.Σὲ 
μὲν ἄρχοντα καταστήσαντας αὑτῶν, πρὸς δὲ ἡμᾶς πέμ-- 
ψαντας ἑκατὸν ἄνδρας τοὺς ἀρίστους "““ γελάσας ὁ “Axov- 15 
φις »γ4λλὰ βέλτιον“ εἶπεν ἄρξω, βασιλεῦ, τοὺς κακί- 
στους πρὸς σὲ πέμψας μᾶλλον ἢ τοὺς ἀρίστους." 

LIX. Ὁ δὲ Ταξίλης λέγεται μὲν τῆς Ἰνδικῆς ἔχειν 
μοῖραν οὐκ ἀποδέουσαν Αἰγύπτου τὸ μέγεϑος, εὔβοτον 
δὲ καὶ καλλίκαρπον ἐν τοῖς μάλιστα, σοφὸς δέ τις ἀνὴρ 30 
εἶναι καὶ τὸν ᾿4λέξανδρον ἀσπασάμενος .. Τί δεῖ πολέ- 
μων“ φάναι ,,.καὶ μάχης ἡμῖν. ᾿Αλέξανδρε, πρὸς ἀλλή- 
λους, εἰ μήτε ὕδωρ ἀφαιρησόμενος ἡμῶν ἀφῖξαι μήτε 
τροφὴν ἀναγκαίαν, ὑπὲρ ὧν μόνων ἀνάγκη διαμάχε-- 
σθαι νοῦν ἔχουσιν ἀνθρώποις; Τοῖς δὲ ἄλλοις χρήμασι 25 
καὶ κτήμασι λεγομένοις. εἰ μέν εἰμι κρείττων.,-ἕτοιμος 
εὖ ποιεῖν, εἰ δὲ ἥττων, οὐ φεύγω χάριν ἔχειν εὖ πα-- 
ϑών.“ Ἡσϑεὶς οὖν ὁ ᾿Δ4λέξανδρος καὶ δεξιωσάμενος 
αὐτόν͵, Ἦ που voulterg ἔφη ..δίχα μάχης ἔσεσθαι τὴν 
ἔντευξιν ἡμῖν ἀπὸ τοιούτων λόγων καὶ φιλοφροσύνης ; 80 
᾿4λλ᾽ οὐδέν σοι πλέον ἐγὼ γὰρ ἀγωνιοῦμαι πρὸς σὲ καὶ 
διαμαχοῦμαι ταῖς χάρισιν, ὥς μου χρηστὸς ὧν μὴ περε- 
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γένῃ.“ μαβὼν δὲ δῶρα πολλὰ καὶ δοὺς πλείονα τέλος 
χίλια τάλαντα νομίσματος αὐτῷ προέπιεν. Ἐφ᾽ οἷς τοὺς 
μὲν φίλους ἰσχυρῶς ἐλύπησε, τῶν δὲ βαρβάρων πολ-- 
λοὺς ἐποίησεν ἡμερωτέρως ἔχειν πρὸς αὐτόν. Ἐπεὶ δὲ 

ὅ τῶν Ἰνδῶν of μαχιμώτατοι μισϑοφοροῦντες ἐπεφοίτων 
ταῖς πόλεσιν ἐρρωμένως ἀμύνοντες καὶ πολλὰ τὸν ᾽4λέ-- 
ξανδρον ἐκακοποέουν, σπεισάμενος ἔν τινι πόλει πρὸς 
αὐτοὺς ἀπιόντας ἐν ὁδῷ λαβὼν ἅπαντας ἀπέκτεινε. Καὶ 
τοῦτο τοῖς πολεμικοῖς ἔργοιᾷ αὐτοῦ τὰ ἄλλα νομέμως 

Ι0καὶ βασιλικῶς πολεμήσαντος ὥσπερ κηλὶς πρόσεστιν. 
Οὐκ ἐλάσσονα δὲ τούτων οἵ φιλόσοφοι πράγματα παρ-- 
ἐσχον αὐτῷ, τούς τε προστιϑεμένους τῶν βασιλέων κα-- 
κίξζοντες καὶ τοὺς ἐλευϑέρους δήμους ἀφιστάντες. Διὸ 
καὶ τούτων πολλοὺς ἐκρέμασε. 

15 ΙΧ. Τὰ δὲ πρὸς Πῶρον αὐτὺς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς ὡς 
ἐπράχϑη γέγραφε. Φησὶ γὰρ ἐν μέσῳ τῶν στρατοπέδων 
τοῦ Ὑδάσπου ῥέοντος ἀντιπόρους loravra τοὺς ἐλέφαν-- 
τας ἀεὶ τὸν Πῶρον ἐπιτηρεῖν τὴν διάβασιν. Αὑτὸν μὲν 
οὖν καϑ᾽ ἡμέραν ἑκάστην ψόφον ποιεῖν καὶ θόρυβον ἐν 

30 τῷ στρατοπέδῳ πολύν, ἐθίξοντα τοὺς βαρβάρους μὴ φο- 
βεῖσϑαι" νυκτὸς δὲ χειμερίου καὶ ἀσελήνου λαβόντα 
τῶν πεξῶν μέρος, ἱππεῖς δὲ τοὺς κρατίστους καὶ προελ- 
ϑόντα πόρρω τῶν πολεμίων διαπερᾶσαι πρὸς νῆσον οὐ 
μεγάλην. Ἐνταῦϑα δὲ ῥαγδαίου μὲν ἐκχυθέντος ὃμ- 

36 βρου, πρηστήρων δὲ πολλῶν καὶ κεραυνῶν εἰς τὸ στρα- 
τόπεδον φερομένων, ὅμως ὁρῶν ἀπολλυμένους τινὰς 
καὶ συμῳφλεγομένους ὑπὸ τῶν κεραυνῶν ἀπὸ τῆς νησῖ- 
dog ἄρας προσφέρεσϑαι ταῖς ἀντιπέρας ὄχϑαις. Τραχὺν 
δὲ τὸν Ὑδάσπην ὑπὸ τοῦ χειμῶνος ἐπιόντα καὶ μετέω-- 

80 ρον ἔκρηγμα ποιῆσαι μέγα,καὶ πολὺ μέρος ἐκείνῃ φέρε- 
σϑαι τοῦ δεύματος᾽" αὐτοὺς δὲ δέξασϑαι τὸ μέσον ov Bs- 
βαίως, ἅτε δὴ συνολισϑάνον καὶ περιρρηγνύμενον. Ev- 
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ταῦϑα δὲ εἰπεῖν φασιν αὐτόν. 4,2 ᾿4ϑηναῖοι, apd ye 
πιστεύσαιτε ἄν, ἡλέκους ὑπομένω κινδύνους ἕνεκα τῆς 
παρ᾽ ὑμῖν εὐδοξίας 3° ‘Adda τοῦτο μὲν Ὀνησίκριτος 
εἴρηκεν, αὐτὸς δέ φησι τὰς σχεδίας ἀφέντας αὐτοὺς 
μετὰ τῶν ὅπλων τὸ ἔκρηγμα διαβαίνειν ἄχρι μαστῶν ὁ 
βρεχομένους, διαβὰς δὲ τῶν πεξῶν εἴκοσι σταδίους 
σιροϊππεῦσαι λογιξόμενος, εἰ μὲν οἱ πολέμιοι τοῖς ἴπ-- 
ποις προσβάλοιεν, πολὺ κρατήσειν. εἰ δὲ κινοῖεν τὴν 

699 φάλαγγα, φϑήσεσϑαι τοὺς πεζοὺς αὐτῷ προσγενομέ-- 
vous’ ϑάτερον δὲ συμβῆναι. Τῶν γὰρ ἱππέων χιλέους 10 
καὶ τῶν ἁρμάτων ἑξήκοντα συμπεσόντα τρεψάμενος. τὰ 
μὲν ἄρματα λαβεῖν ἅπαντα, τῶν δ᾽ ἱππέων ἀνελεῖν τε-- 
τρακοσίους. Οὕτω δὴ συμφρονήσαντα τὸν Πῶρον, ὡς 
αὐτὸς εἴη διαβεβηκὼς ᾿4λέξανδρος. ἐπιέναι μετὰ πάσης 

τῆς δυνάμεως. πλὴν ὅσον ἐμποδὼν εἶναι τοῖς διαβαί- 16 
vovet τῶν Μακεδόνων ἀπέλιπε, φοβηϑεὶς δὲ τὰ θηρία 
καὶ τὸ πλῆϑος τῶν πολεμίων αὐτὸς μὲν ἐνσεῖσαι κατὰ 
ϑάτερον κέρας, Κοῖνον δὲ τῷ δεξιῷ προσβαλεῖν κελεῦ-- 
σαι. Γενομένης δὲ τροπῆς ἑκατέρωθεν ἀναχωρεῖν ἀεὶ 
πρὸς τὰ ϑηρία καὶ συνειλεῖσϑαι τοὺς ἐκβιαξομένους, 20 
ὅϑεν ἤδη τὴν μάχην ἀναμεμιγμένην εἶναι, καὶ μόλις ὁγ-- 
δόης ὥρας ἀπειπεῖν τοὺς πολεμίους. Ταῦτα μὲν οὖν 6 
τῆς μάχης ποιητὴς αὐτὸς ἐν ταῖς ἐπιστολαῖς εἴρηκεν. Οἵ 

δὲ πλεῖστοι τῶν συγγραφέων ὁμολογοῦσι τὸν Πῶρον 
ὑπεραίροντα τεσσάρων πηχῶν σπιθαμῇ τὸ μῆκος ἵππό-- 36 
του μηδὲν ἀποδεῖν πρὸς τὸν ἐλέφαντα συμμετρίᾳ διὰ τὸ 
μέγεϑος καὶ τὸν ὄγκον τοῦ σώματος. Καίτοι μέγιστος 
ἦν ὁ ἐλέφας" σύνεσιν δὲ ϑαυμαστὴν ἐπεδείξατο καὶ xy 
δεμονέαν τοῦ βασιλέως, ἐρρωμένου μὲν ἔτι ϑυμῷ τοὺς 
προσμαχομένους ἀμυνόμενος καὶ ἀνακόπτων, ὡς δὲϑ0 
ἤσϑετο βελῶν πλήϑει καὶ τραυμάτων κάμνοντα, deloag 
μὴ περιρρυῇ. τοῖς μὲν γόνασιν εἰς γῆν ὑφῆκε πράως 
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ἑαυτόν. τῇ δὲ προνομαίᾳ λαμβάνων ἀτρέμα τῶν δορα- 
᾿ τέων ἕκαστον ἐξήρει τοῦ σώματος. Ἐπεὶ δὲ ληφϑέντα 
τὸν Πῶρον ὁ ᾿4λέξανδρος ἠρώτα, πῶς αὐτῷ χρήσηται, 
»Βασιλικῶρ"" size’ προσπυϑομένου δέ, μή τι ἄλλο λέ- 

6 Yél, ο»» Πάντα“ εἶπεν ,gorly ἐν τῷ βασιλικῶς.“ Οὐ μό- 
YOY οὖν ἀφῆκεν αὐτὸν ἄρχειν ὧν ἐβασίλευε σατράπην 
καλούμενον. ἀλλὰ καὶ προσέϑηκε χώραν καὶ τοὺς av— 
τονόμους καταστρεψάμενος, ἐν ᾧ πεντεκαέδεκα μὲν 
ἔϑνη, πόλεις δὲ πεντακισχιλίας ἀξιολόγους. κώμας δὲ 

Ιοπαμπόλλας εἶναί φασιν᾽ ἄλλην δὲ τρὶς τοσαύτην ἧς 
Φίλιππόν τινα τῶν ἑταίρων σατράπην ἀπέδειξεν. 

LXI. Ἐκ δὲ τῆς πρὸς Πῶρον μάχης καὶ ὁ Βουκεφά-- 
λας ἐτελεύτησεν, οὐκ εὐθύς, ἀλλ᾽ ὕστερον, ὡς of πλεῖ-- 
στοι λέγουσιν ἀπὸ τραυμάτων ϑεραπευόμενος, ὡς δὲ 

16 Ὀνησέκριτος. διὰ γῆρας ὑπέρπονος γενόμενος" τριά- 
κοντα γὰρ ἐτῶν ἀποϑανεῖν αὐτόν. Ἐδήχϑη δ᾽ ἰσχυρῶς 
᾿Δλέξανδρος, οὐδὲν ἄλλο ἢ συνήϑη καὶ φίλον ἀποβε-- 
βληκέναι νομέίξων᾽ καὶ πόλιν οἰκίσας ἐπ᾽ αὐτῷ παρὰ 
τὸν Ὑδάσπην Βουκεφαλίαν προσηγόρευσε. Aéysrar δὲ 

20 καὶ κύνα Περίταν ὄνομα τεϑραμμένον ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ 
στεργόμενον ἀποβαλὼν κτίσαι πόλιν ἐπώνυμον. Τοῦτο 
ὃὲ Σωτίων φησὶ Ποτάμωνος ἀκοῦσαι τοῦ Δεσβίου. 

{Χ11. Τοὺς μέντοι Μακεδόνας 6 πρὸς Πῶρον ἀγὼν 
ἀμβλυτέρους ἐποίησε καὶ τοῦ πρόσω τῆς Ἰνδικῆς ἔτει 

25 προελϑεῖν ἐπέσχε. Μόλις γὰρ ἐκεῖνον ὠσάμενοι δισμυ-- 
ρέοις πεζοῖς καὶ δισχιλέοις ἱππεῦσι παραταξάμενον ἀν-- 
τέστησαν ἰσχυρῶς ᾿Δλεξάνδρῳ βιαξομένῳ καὶ τὸν Γάγ- 
γην περᾶσαι ποταμὸν. εὖρος μὲν αὐτοῦ δύο καὶ τριά- 
κοντα σταδίων εἶναι πυνθανόμενοι καὶ βάϑος ὀργυιὰς 

80 ἑκατόν, ἀντιπέρας δὲ τὰς ὄχϑας ἀποχεχρύφϑαι πλήϑε- 
σιν ὅπλων καὶ ἵππων καὶ ἐλεφάντων. Ἐλέγοντο γὰρ 
ὀκτὼ μὲν μυριάδας ἱπποτῶν, εἴκοσι δὲ πεξῶν, ἅρματα 
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93 ὀκτακισχίλια καὶ μαχίμους ἐλέφαντας ἑξακισχιλέους 
ἔχοντες of Γανδαριτῶν καὶ Πραισίων βασιλεῖς ὑπομέ- 
νειν. Καὶ κόμπος οὐκ ἦν περὶ ταῦτα. ᾿ἀνδρόκοττορ 
γὰρ ὕστερον οὐ πολλῷ βασιλεύσας Σελεύκῳ πεντακο- 
σίους ἐλέφαντας ἐδωρήσατο,καὶ στρατοῦ μυριάσιν ξξή-- 5 
κοντα τὴν Ἰνδικὴν ἐπῆλθεν ἅπασαν καταστρεφόμενος. 
Τὸ μὲν οὖν πρῶτον ὑπὸ δυσϑυμίας καὶ ὀργῆς αὑτὸν εἰς 

700 τὴν σκηνὴν καϑείρξας ἔκειτο, χάριν οὐδεμίαν εἰδὼς τοῖς 
διαπεπραγμένοις, εἰ μὴ περάσειε τὸν Γάγγην, ἀλλ᾽ éo- 
μολόγησιν ἥττης τιϑέμενος τὴν ἀναχώρησιν. Ὡς δὲ οἵ!τΟο 
τε φίλοι τὰ εἰκότα παρηγοροῦντες αὐτὸν οἵ τε στρα- 
ciara κλαυθμῷ καὶ βοῇ προσιστάμενοι ταῖς θύραις 
ἱκέτευον, ἐπικλασϑεὶς ἀνεζεύγνυε, πολλὰ πρὸς δόξαν 

ἀπατηλὰ καὶ σοφιστικὰ μηχανώμενος. Καὶ γὰρ ὅπλα 
μείζονα καὶ φάτνας ἵππων καὶ χαλινοὺς βαρυτέρους κα-- 16 
τασκευάσαρ ἀπέλιπέ τὸ καὶ διέρριψεν. Ἰδρύσατο δὲ 
βωμοὺς ϑεῶν, ovs μέχρι νῦν of Πραισίων βασιλεῖς δια-- 
βαίνοντες σέβονται καὶ ϑύουσιν Ἑλληνικὰς ϑυσίας. ᾽4ν-- 
δρόκοττος δὲ μειράκιον ὧν αὐτὸν ᾿Αλέξανδρον εἶδε, καὶ 
λέγεται πολλάκις εἰπεῖν ὕστερον, ὡς παρ᾽ οὐδὲν nade 
τὰ πράγματα λαβεῖν ᾿4λέξανδρος, μισουμένου τε καὶ 
καταφρονουμένου τοῦ βασιλέως διὰ μοχϑηρίαν καὶ δυσ- 
γένειαν. 

{Χ]1Π. Ἐντεῦθεν ὁρμήσας ᾿Αλέξανδρος τὴν ἔξω ϑά- 
λασσαν ἐπιδεῖν, καὶ πολλὰ πορϑμεῖα κωπήρη καὶ σχεδίας 35 
πηξάμενος, ἐκομέξετο τοῖς ποταμοῖς ὑποφερόμενος σχο- 

λαέως. Ὁ δὲ πλοῦς οὐκ ἀργὸς ἦν οὐδὲ ἀπόλεμος, προσ-- 
βάλλων δὲ ταῖς πόλεσι καὶ ἀποβαένων ἐχειροῦτο πάντα. 
Πρὸς δὲ τοῖς καλουμένοις Μαλλοῖς, οὖς φασιν Ἰνδῶν 
μαχιμωτάτους γενέσθαι, μικρὸν ἐδέησε κατακοπῆναι. 30 
Τοὺς μὲν γὰρ ἀνθρώπους βέλεσιν ἀπὸ τῶν τειχῶν ἀπε-- 
σχέδασε, πρῶτος δὲ διὰ κλίμακος τεϑείσης ἀναβὰς ἐπὶ 
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τὸ τεῖχος. ὡς ἥ τε κλίμαξ συνετρέβη καὶ τῶν βαρβάρων 
ὑφισταμένων παρὰ τὸ τεῖχος ἐλάμβανε πληγὰς κάτωθεν, 
ὀλιγοστὸς ὧν συστρέψας ἑαυτὸν εἰς μέσους ἀφῆκε τοὺς 
πολεμίους καὶ κατὰ τύχην ὀρϑὸς ἔστη. Τιναξαμένου δὲ 

6 τοῖς ὅπλοις ἔδοξαν of βάρβαροι σέλας τι καὶ φάσμα πρὸ 
τοῦ σώματος φέρεσϑαι. Διὸ καὶ τὸ πρῶτον ἔφυγον καὶ 
διεσκεδάσϑησαν᾽ ὡς δὲ εἶδον αὐτὸν μετὰ δυεῖν ὑπασπι-- 
στῶν. ἐπιδραμόντες of μὲν ἐκ χειρὸς ξίφεσι καὶ δόρασι - 
διὰ τῶν ὅπλων συνετίτρωσκον ἀμυνόμενον, εἷς δὲ με- 

ιοκρὸν ἀπωτέρω στὰς ἐφῆκεν ἀπὸ τόξου βέλος οὕτως εὖ- 
τονον καὶ βίαιον, ὥστε τὸν ϑώρακα διακόψαν ἐμπαγῆ- 
ναι τοῖς περὶ τὸν μασϑὸν ὀστέοις. Πρὸς δὲ τὴν πληγὴν 
ἐνδόντος αὐτοῦ καὶ τὸ σῶμα κάμψαντος, ὁ μὲν βαλὼν 
ἐπέδραμε βαρβαρικὴν μάχαιραν σπασάμενος, Πευκέ- 

15 orag δὲ καὶ Διμναῖος προέστησαν" ὧν πληγέντων ἔκα-- 
τέρων ὁ μὲν ἀπέϑανε, Πευκέστας δὲ ἀντεῖχε. τὸν δὲ 
βάρβαρον ᾿4λέξανδρος ἀπέχτεινεν. Αὐτὸς δὲ τραύματα 
πολλὰ λαβών, τέλος δὲ πληγεὶς ὑπέρῳ κατὰ τοῦ τραχή-- 
Aov, προσήρεισε τῷ τείχει τὸ σῶμα, βλέπων πρὸς τοὺς 

40 πολεμίους. Ἐν τούτῳ δὲ τῶν Μακεδόνων περιχυϑέν-- 
τῶν ἀρπασϑεὶς ἀναίσθητος ἤδη τῶν περὶ αὐτὸν ἐπὶ 
σκηνῆς ἐκομίζετο. Καὶ παραυτίκα μὲν. ὡς τεϑνεῶτος ἦν 
λόγος ἐν τῷ στρατοπέδῳ χαλεπῶς δὲ καὶ πολυπόνως 
τὸν ὀϊστὸν ἐκπρισάντων ξύλινον ὄντα, καὶ τοῦ θώρακος 

25 οὕτω μόλις ἀπολυϑέντος περὶ τὴν ἐκκοπὴν ἐγίνοντο τῆς 
ἀκίδος ἐνδεδυκυίας [ἐν] ἑνὶ τῶν ὀστέων. Aéyerou dd τὸ 
μὲν πλάτος τριῶν δακτύλων εἶναι, τὸ δὲ μῆκος τεσσά- 
ρων. Διὸ ταῖς λιποϑυμίαις ἔγγιστα ϑανάτου συνελαυ- 

νόμενος ἐξαιρουμένης αὐτῆς, ὅμως ἀνέλαβε. Καὶ δια-- 
80 φυγὼν τὸν κίνδυνον, ἔτι δὲ ἀσθενὴς ὧν καὶ πολὺν χρό- 

νον ἐν διαίτῃ καὶ ϑεραπείαις ἔχων αὑτόν. ἔξω θορυ-- 

βοῦντας ὡς ἤσϑετο ποθοῦντας αὐτὸν ἰδεῖν τοὺς Maxs- 
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δόνας, λαβὼν ἱμάτιον προῆλϑε. Καὶ ϑύσας τοῖς ϑεοῖς 
αὖϑις ἀνήχϑη καὶ παρδκομέξετο χώραν τε πολλὴν καὶ 
πόλεις μεγάλας καταστρεφόμενος. 

LXIV. Τῶν δὲ Γυμνοσοφιστῶν τοὺς οι λινα τὸν 
Σάββαν ἀναπείσαντας ἀποστῆναι καὶ κακὰ πλεῖστα τοῖς ὅ 
"Μακεδόσι παρασχόντας λαβὼν δέκα, δεινοὺς δοκοῦντας 
εἶναι περὶ τὰς ἀποκρέσεις καὶ Boayvidyous, ἐρωτήματα 
προὔβαλεν αὐτοῖς ἄπορα, φήσας ἀποκτενεῖν τὸν μὴ ὁρ- 

701 θῶς ἀποκρινάμενον πρῶτον, εἶτα ἐφεξῆς οὕτω τοὺς ἄλ-- 
λους" ἕνα δὲ τὸν πρεσβύτατον ἐκέλευσε κρένειν. Ὁ μὲν 10 
οὖν πρῶτος ἐρωτηϑείς, πότερον οἴεται τοὺς ξῶντας εἷ-- 
ναι πλείονας ἢ τοὺς τεϑνηκύότας, ἔφη τοὺς ξῶντας᾽ οὐκ-- 
ἕτι γὰρ εἷναι τοὺς τεϑνηκότας. Ὁ δὲ δεύτερος, πότε-- 
ρον τὴν γῆν ἢ τὴν ϑάλατταν μείζονα τρέφειν ϑηρία, τὴν 
γῆν ταύτης γὰρ μέρος εἶναι τὴν ϑάλατταν. Ὁ δὲ τρί-- 15 
τος) ποῖόν ἐστι ξῷον πανουργότατον, ὃ μέχρι νῦν, εἶπεν, 
ἄνϑρωπος οὐκ ἔγνωκεν. Ὁ δὲ τέταρτος ἀνακρινόμενος, 
τένι λογισμῷ τὸν Σάββαν ἀπέστησεν, ἀπεκρίνατο, κα- 
λῶς ξῆν βουλόμενος αὐτὸν ἢ καλῶς ἀποϑανεῖν. Ὁ δὲ 
πέμπτος ἐρωτηϑείς. πότερον οἴεται τὴν ἡμέραν ἢ τὴν 30 
νύκτα προτέραν γεγονέναι, τὴν ἡμέραν, εἶπεν, ἡμέρᾳ 
μιᾷ καὶ προσεπεῖπεν οὗτος, ϑαυμάσαντος τοῦ βασι- 

λέως. ὅτι τῶν ἀπόρων ἐρωτήσεων ἀνάγκη καὶ τὰς ἀπο-- 
κρέσεις ἀπόρους εἶναι. Μεταβαλὼν οὖν τὸν ἕκτον ἠρώ- 
τα, πῶς av τις φιληϑείη μάλιστα᾽ ἂν κράτιστος ὦν, 25 
ἔφη, μὴ φοβερὸς 7. Τῶν δὲ λοιπῶν τριῶν ὁ μὲν ἐρωτη- 
Belg, πῶς av τις ἐξ ἀνθρώπων γένοιτο ϑεὸς,, εἴ τι πρά- 
gevev, εἶπεν, ὃ πρᾶξαι δυνατὸν ἀνθρώπῳ μὴ ἔστιν" ὃ 
δὲ περὶ ἐφῆς καὶ ϑανάτου, πότερον ἰσχυρότερον, ἀπε-- 
κρίνατο τὴν ξφὴν τοσαῦτα κακὰ φέρουσαν. Ὁ δὲ tehev—30 
ταῖος; μέχρι τένος ἀνθρώπῳ καλῶς ἔχον ἐξῆν, μέχρι ov 

μὴ νομίζει τὸ τεϑνάναι τοῦ Env ἃ ἄμεινον. Οὕτω δὴ τρα- 
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πόμενος πρὸς τὸν δικαστὴν ἐκέλευσεν ἀποφαένεσϑαε. 
Τοῦ δὲ ἕτερον ἑτέρου χεῖρον δἰρηκέναι φήσαντος..»Οὐκ-- 
ov" ἔφη ,,ov πρῶτος ἀποϑανῇ τοιαῦτα χρένων. “ ,Oux 
ἄν ye εἶπεν ,,ὦ βασιλεῦ, εἰ μὴ σὺ ψεύδῃ φήσας πρῶ-- 

6 τον ἀποκτενεῖν τὸν ἀποκρινάμενον κάκιστα.“ 
LXV. Τούτους μὲν οὖν ἀφῆκε δωρησάμενος" πρὸς 

δὲ τοὺς ἐν δόξῃ μάλιστα καὶ xa® αὑτοὺς ἐν ἡσυχέᾳ 
ξῶντας ἔπεμψεν Ὀνησίκριτον, ἀφικέσϑαι δεόμενος HOS 
αὑτόν. Ὁ δὲ Ovnatxertos ἦν φιλόσοφος τῶν Διογένει 

Ἰοτῷ Κυνικῷ συνεσχολακότων. Καί φησι τὸν μὲν Καλα-- 
νὸν ὑβριστικῶς πάνυ καὶ τραχέως κελεύειν ἀποδύντα 
τὸν χιτῶνα γυμνὸν ἀκροᾶσϑαι τῶν λόγων ἄλλως δὲ οὐ 
διαλέξεσθαι πρὸς αὐτόν. οὐδ᾽ εἰ παρὰ τοῦ Διὸς ἀφῖ- 
κται" τὸν δὲ Ζίάνδαμιν πραότερον εἶναι καὶ διακού-- 

ἸΙόσαντα περὶ Σωκράτους καὶ Πυϑαγόρου καὶ Ζ]ογένους 
εἰπεῖν, ὡς εὐφυεῖς μὲν αὐτῷ γεγονέναι δοκοῦσιν of ἄν-- 
does, λέαν δὲ. τοὺς νόμους αἰσχυνόμενοι βεβιωκέναι. 
"Ἄλλοι δέ φασι τὸν Ζίάνδαμιν οὐδὲν εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἢ το-- 
σοῦτον μόνον .. Τίνος χάριν ὁ ̓ 4λέξανδρος ὁδὸν τοσαύ-- 

ὁοτην δεῦρ᾽ nabs; Τὸν μέντοι Καλανὸν ἔπεισεν 6 Ταξί- 
Ans ἐλϑεῖν πρὸς ᾿4λέξανδρον. Ἐκαλεῖτο δὲ Σφίνης" 
ἐπεὶ δὲ κατ᾽ Ἰνδικὴν γλῶτταν τῷ Καλὲ προσαγορεύων 
ἀντὶ τοῦ Χαέρειν τοὺς ἐντυγχάνοντας ἡσπάξετο, Καλα-- 
v0g ὑπὸ τῶν Ἑλλήνων ὠνομάσϑη. Τοῦτον δὲ λέγεται 

46 καὶ τὸ παράδειγμα τῆς ἀρχῆς τῷ Adskavdow προϑέσϑαι. 
Καταβαλὼν γὰρ ἐν μέσῳ βύρσαν τινὰ ξηρὰν καὶ κατε-- 
σκληκυῖαν ἐπάτησε τὸ ἄκρον᾽ ἡ δὲ εἰς ἕν πιεσθεῖσα τοῖς 
ἄλλοις ἐπήρϑη μέρεσι. Καὶ τοῦτο περιϊὼν ἐν wonky 
καὶ πιέξων x08 ἕκαστον ἐδείκνυε γιγνόμενον. ἄχρε οὗ 

8070 μέσον ἐπιστὰς κατέσχε καὶ πάντα οὕτως ἠρέμησεν. 
Ἐβούλετο δὲ ἡ εἰκὼν ἔνδειξις εἶναι τοῦ τὰ μέσα δεῖν 
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μάλιστα τῆς ἀρχῆς πιέξειν καὶ μὴ μακρὰν ἀποπλα-- 
νᾶσϑαι tov ᾿4λέξανδρον. 

LXVI. Ἡ δὲ διὰ τῶν ποταμῶν πρὸς τὴν θάλατταν 
ὑπαγωγὴ μηνῶν ἑπτὰ χρόνον ἀνάλωσεν. Ἐμβαλὼν δὲ 
tats ναυσὶν εἰς τὸν Rxsavoy ἀνέπλευσε πρὸς νῆσον, ἣν δ 
Σκιλλοῦστιν αὐτὸς ὠνόμασεν, ἕτεροι δὲ Ψιλτοῦκιν. 
Ἐνταῦϑα δὲ ἀποβὰς ἔϑυε τοῖς ϑεοῖς͵ καὶ τὴν φύσιν 
ἐπεῖδε τοῦ πελάγους καὶ τῆς παραλέας ὅσον ἐφικτὸν ἦν. 
Εἶτα ἐπευξάμενος μηδένα μετ᾽ αὐτὸν ἀνθρώπων ὑπερ- 

702 βῆναι τοὺς ὄρους τῆς στρατείας ἀνέστρεφε. Καὶ τὰς 10 
μὲν ναῦς ἐκέλευσε περιπλεῖν ἐν δεξιᾷ τὴν Ἰνδικὴν 
ἐχούσας. ἡγεμόνα μὲν Νέαρχον ἀποδείξας. ἀρχικυβερ-- 
νήτην δὲ Ὀνησέκριτον᾽ αὐτὸς δὲ πεξῇ δι᾽ Rostov πο-- 
gevouevosg εἰς ἐσχάτην ἀπορίαν προήχϑη καὶ πλῆϑος 
ἀνθρώπων ἀπώλεσεν, ὥστε τῆς μαχίμου δυνάμεως μηδὲ 16 
τὸ τέταρτον ἐκ τῆς Ἰνδικῆς ἀπαγαγεῖν. Καίτοι δώδεκα 
μὲν μυριάδες ἦσαν οἱ πεζοί, τὸ δ᾽ ἱππικὸν stg μυρίους 
καὶ πεντακισχιλίους. ᾿4λλὰ καὶ νόσοι χαλεπαὶ καὶ δέαν- 
ται πονηραὶ καὶ καύματα ξηρὰ καὶ πλείστους ὁ λιμὸς 
διέφϑειρεν, ἄσπορον χώραν ἐπιόντας ἀνθρώπων κακο-- 30 
Blow, ὀλίγα καὶ ἀγεννῆ πρόβατα κεχτημένων, ἃ τοὺς 
θαλαττίους ἰχϑῦς εἰθισμένα προσφέρεσθαι σάρκα μο- 
χϑηρὰν εἶχε καὶ δυσώδη. Μόλις οὖν ἐν ἡμέραις ξξή- 
κοντα ταύτην διελϑὼν καὶ τῆς Γεδρωσέας ἁψάμενος sv- 
ϑὺς ἐν ἀφϑόνοις ἦν πᾶσι. τῶν ἔγγιστα σατραπῶν καὶ 26 
βασιλέων παραδσκευασάντον. 

LXVII. ᾿ἀναλαβὼν οὖν ἐνταῦϑα τὴν δύναμιν ἐξώρ-- 
unos κώμῳ χρώμενος ἐφ᾽ ἡμέρας ἑπτὰ διὰ τῆς Καρμα 
νίας. Αὐτὸν μὲν οὖν ἵπποι σχέδην ἐκόμιξον ὀκτώ, μετὰ 
τῶν ἑταίρων ὑπὲρ ϑυμέλης ἐν ὑψηλῷ καὶ xsgupavet 30 
πλαισέῳ nennyvlag εὐωχούμενον συνεχῶς ἡμέρας καὶ 
νυχτός" ἅμαξαι δὲ παμπληϑεῖς, al μὲν ἁλουργοῖς καὶ 

28 PLUT. vit. JII. 
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ποικέλοις περιβολαίοις, al δ᾽ ὕλης ἀεὶ προσφάτου καὶ 
χλωρᾶς σκιαξόμεναι κλάδοις εἵποντο τοὺς ἄλλους ἄγου-- 
σαι φέλους καὶ ἡγεμόνας ἐστεφανωμένους καὶ πένοντας. 
Εἶδες δ᾽ ἂν οὐ πέλτην, οὐ xoadvog, οὐ σάρισαν, ἀλλὰ 

ὁ φιάλαις καὶ ῥυτοῖς καὶ ϑηρικλδέοις παρὰ τὴν ὁδὸν 
ἅπασαν of στρατιῶται βαπτίζοντες ἐκ πέϑων μεγάλων 
καὶ κρατήρων ἀλλήλοις προέπινον, οἵ μὲν ἐν τῷ προά- 
yey ἅμα καὶ βαδέζξειν, of δὲ κατακδέίμενοι. Πολλὴ dd 
μοῦσα συρέγγων καὶ αὐλῶν ὠδῆς τε καὶ ψαλμοῦ καὶ 

10 βακχείας γυναικῶν κατεῖχε πάντα τόπον. Τῷ δὲ ἀτάκτῳ 
καὶ πεπλανημένῳ τῆς πορείας παρείπετο [ταῖς φιάλαεςρ) 
καὶ παιδιὰ βακχικῆς ὕβρεως, ὡς τοῦ ϑεοῦ παρόντος αὐ- 
τοῦ καὶ συμπαραπέμποντὸς τὸν κῶμον. Ἐπεὶ δὲ ἧκε 
τῆς Γεδρωσίας εἰς τὸ βασίλειον, αὖϑις ἀνελάμβανε τὴν 

Ι6 στρατιὰν πανηγυρίζων. Λέγεται δὲ μεϑύοντα αὐτὸν 
θεωρεῖν ἀγῶνας χορῶν. τὸν δὲ ἐρώμενον Βαγώαν yo- 
ρεύοντα νικῆσαι καὶ κεκοσμημένον διὰ τοῦ ϑεάτρου 
παρελθόντα καϑίσαι παρ᾽ αὐτόν᾽ ἰδόντας δὲ τοὺς Μα- 
κεδόνας κροτεῖν καὶ βοᾶν φιλῆσαι κελεύοντας, ἄχρι οὗ 

20 περιβαλὼν κατεφέληδσεν. 
LXVHI. Ἐνταῦϑα τῶν περὶ Νέαρχον ἀναβάντων 

πρὸς αὐτὸν ἡσθεὶς καὶ διακούσας τὰ περὶ τὸν πλοῦν, 
ὥρμησεν αὐτὸς πλεύσας κατὰ τὸν Εὐφράτην στόλῳ με-- 
γάλῳ, sita περὶ τὴν ̓ ραβίαν καὶ τὴν Διβύην παρακο-- 

25 μισϑεὶς διὰ στηλῶν Ἡρακλείων ἐμβαλεῖν εἰς τὴν ἐντὸς 
ϑάλασσαν. Καὶ πλοῖα παντοδαπὰ περὶ Θάψακον ἐπή-- 
γνυτο, καὶ συνήγοντο ναῦται καὶ κυβερνῆται πανταχό-- 
ϑεν. ‘H δὲ ἄνω στρατεία χαλεπὴ γενομένη καὶ τὸ περὶ 
"Μαλλοὺς τραῦμα καὶ ἡ φϑορὰ πολλὴ λεχϑεῖσα τῆς δυ- 

30 νάμξως ἀπιστίᾳ τῆς σωτηρίας αὐτοῦ τά τε ὑπήκοα πρὸς 
ἀποστάσεις ἐπῆρε καὶ τοῖς στρατηγοῖς καὶ σατράπαις 
ἀδικίαν πολλὴν καὶ πλεονεξίαν καὶ ὕβριν ἐνεποίησε" 
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καὶ ὅλως διέδραμε σάλος ἁπάντων καὶ νεωτερισμός. ἢ 
Ὅπου καὶ πρὸς ᾿ἀντέπατρον Ὀλυμπιὰς καὶ Κλεοπάτρα 
στασιάσασαι διείλοντο τὴν ἀρχήν, Ὀλυμπιὰς μὲν Ἤπει- 
ρον, Κλεοπάτρα δὲ Μακεδονίαν παραλαβοῦσα. Καὶ 
τοῦτο ἀκούσας ᾿Αλέξανδρος βέλτιον ἔφη βεβουλεῦσθαι 6 
τὴν μητέρα" Μακεδόνας γὰρ οὐκ ἂν ὑπομεῖναι βασι--: 
λουομένους ὑπὸ γυναικός. Διὰ ταῦτα Νέαρχον μὲν αὖ- 
ϑις ἐπὶ θάλασσαν ἔπεμψεν, ἐμπλῆσαι πολέμων ἅπασαν 

708 ἐγνωκὼς τὴν παραλέαν, αὐτὸς δὲ καταβαίνων ἐκόλαξε 
τοὺς πονηροὺς τῶν στρατηγῶν. Τῶν δὲ ᾿Αβουλήτου 10 
παέδων ἕνα μὲν Ὀξυάρτην αὐτὸς ἀπέχτεινε σαρέσῃ dus- 
λάσας, ᾿Αβουλήτου δὲ μηδὲν τῶν ἀναγκαίων παρα- 
σκευᾶσαντος, ἀλλ᾽ ἢ τρισχέλια τάλαντα νομίσματος αὐτῷ 
προσαγαγόντος, ἐκέλευσε τοῖς ἵπποις τὸ ἀργύριον πα-- 
ραβαλεῖν. Ὡς δ᾽ οὐκ ἐγεύοντο, φήσας... Τί οὖν ὄφελος 15 
ἡμῖν τῆς σῆς παρασκευῆς ; “ καϑεῖρξε τὸν ᾿Αβουλήτην. 

LXIX. Ἐν δὲ Πέρσαιρ πρῶτον μὲν ἀπέδωκε τὸ νό- 
μισμα ταῖς γυναιξὶν, ὥσπερ εἰώϑεισαν of βασιλεῖς, ὁσά-- 
κες εἰς Πέρσας ἀφέκοιντο, διδόναι χρυσοῦν ἑκάστῃ. 
Καὶ διὰ τοῦτό φασιν ἐνίους μὴ πολλάκιρ, Ryov δὲ μηδὲ 90 
anak εἰς Πέρσας παραγενέσθαι, διὰ μικρολογίαν ἀπο-- 
ξενώσαντα τῆς πατρέδος ἑαυτόν. Ἔκειτα τὸν Κύρου τά- 
φον εὑρὼν διορωρυγμένον ἀπέκτεινε τὸν ἀδικήσαντα, 
καίτοι Πελλαῖος ἦν οὐ τῶν ἀσημοτάτων ὃ πλημμελήσας, 
ὄνομα Πολύμαχος. Τὴν δὲ ἐπιγραφὴν ἀναγνοὺς ἐκέ-- 25 
λευσεν Ἑλληνικοῖς ὑποχαράξαι γράμμασιν. Εἶχε δὲ οὔ- 
τως" 4% ἄνϑρωπε, ὅστις εἶ καὶ ὅϑεν ἤχεις, Ore μὲν 
γὰρ ἥξεις, οἶδα, ἐγὼ Κῦρος εἰμὶ 6 Πέρσαιρ κτησάμενος 
τὴν ἀρχήν. Μὴ οὖν τῆς ὀλίγης μοι ταύτης γῆς φϑονή- 
ONS, ἢ τοὐμὸν σῶμα περικαλύπτει.“ Ταῦτα μὲν οὖν 80 
ἐμπαθῇ σφόδρα τὸν ᾿4λέξανδρον ἐποίησεν ἐν νῷ 1α- 
βόντα τὴν ἀδηλότητα καὶ μεταβολήν. Ὁ δὲ Καλανὸς ἐν- 

23 



356 GAOTTAPXOL 

᾿ ταῦϑα χρόνον οὐ πολὺν ὑπὸ κοιλίας ἐνοχληϑ εὶς ἡτήσατο 
πυρὰν αὐτῷ γενέσϑαι. Καὶ κομισϑ εὶς ἵππῳ πρὸς αὐτήν, 
ἐπευξάμενος καὶ κατασπείσας ξαυτοῦ καὶ τῶν τριχῶν 
ἀπαρξάμενος͵ ἀναβαίνων ἐδεξιοῦτο τοὺς παρόντας τῶν 

6 Μακεδόνων, καὶ παρεκάλει τὴν ἡμέραν ἐκείνην ἡδέως 
γενέσϑαι καὶ μεϑυσϑῆναι μετὰ τοῦ βασιλέως, αὐτὸν δὲ 
ἐκεῖνον ἔφη μετ᾽ ὀλίγον χρόνον ἐν Βαβυλῶνι ὄψεσϑαι. 
Ταῦτα δ᾽ εἰκὼν κατακλιϑεὶς καὶ συγκαλυψάμενος οὐκ 
ἐκινήϑη τοῦ πυρὸς πλησιάξοντος, ἀλλ᾽ ἐν ᾧ κατεκλέϑη 

10 σχήματι, τοῦτο διατηρῶν ἐκαλλιέρησεν ἑαυτὸν τῷ πα-- 
τρέῳ νόμῳ τῶν ἐκεῖ σοφιστῶν. Τοῦτο πολλοῖς ἔτεσιν 
ὕστερον ἄλλος Ἰνδὸς ἐν ᾿'ϑήναις Καίσαρι συνὼν ἐποέ- 
noe’ καὶ δείκνυται μέχρι νῦν τὸ μνημεῖον Ἰνδοῦ προσ- 
αγορευόμενον. 

15 LXX. Ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος ἀπὸ τῆς πυρᾶς γενόμενος 
καὶ συναγαγὼν πολλοὺς τῶν φίλων καὶ τῶν ἡγεμόνων 
ἐπὶ δεῖπνον ἀγῶνα προὔϑηκε καὶ στέφανον ἀχκρατοπο-- 
σίας. Ὁ μὲν οὖν πλεῖστον πιὼν Πρόμαχος ἄχρι χοῶν 
τεσσάρων προῆλϑε᾽ καὶ λαβὼν τὸ νικητήριον, στέφα-- 

20 νον ταλαντιαῖον. ἡμέρας τρεῖς ἐπέξησε. Τῶν δὲ ἄλλων, 
ὡς Χάρης pyot, τετταράκοντα καὶ εἷς ἀπέθανον πιόν-- 
τες, ἰσχυροῦ τῇ μέθῃ κρύους ἐπιγενομένου. Τῶν ὃὲ 
ἑταίρων γάμον ἐν Σούσοις ἐπιτελῶν, καὶ λαμβάνων μὲν 
αὐτὸς γυναῖκα τὴν Δαρείου ϑυγατέρα Στάτειραν, δια-- 

25 νέμων δὲ τὰς ἀρίστας τοῖς ἀρίστοις. κοινὸν δὲ τῶν ἤδη 
προγεγαμηκότων Μακεδόνων γάμον καλὸν ἑστιάσας, ἐν 
ᾧ pac ἐννακισχιλέων τῶν παρακεκλημένων ἐπὶ τὸ 
δεῖπνον ὄντων ἑκάστῳ χρυσῆν φιάλην πρὸς τὰς σπον--. 
δὰς δοϑῆναι, τά τε ἄλλα ϑαυμαστῶς ἐλαμπρύνατο καὶ 

80 τὰ χρέα τοῖς δανείσασιν ὑπὲρ τῶν ὀφειλόντων αὐτὸς 
διαλύσας, τοῦ παντὸς ἀναλώματος ἐλάσσονος μυρέων 
ταλάντων ἑκατὸν τριάκοντα ταλάντοις γενομένου. Ἐπεὶ 
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δὲ ̓ Αἀντιγένης ὃ ἑτερόφϑαλμος ὡς ὀφείλων ἀπεγράψατο 
ψευδῶς καὶ παραγαγών τινα φάσκοντα δεδανεικέναι 
πρὸς τὴν τράπεξαν ἀπέτισε τὸ ἀργύριον, εἶτα ἐφωράϑη 
ψευδόμενος, ὀργισϑεὶς ὁ βασιλεὺς ἀπήλασε τῆς αὐλῆς 
αὐτὸν καὶ παρείλετο τὴν ἡγεμονίαν. Ἦν δὲ λαμπρὸς ἐν 5 

704 τοῖς πολεμικοῖς ὁ ̓ Αἀντιγένης᾽ καὶ ἔτει δὲ νέος Ov, Di- 
λέππου πολιορκοῦντος Πέρινϑον, ἐμπεσόντος αὐτῷ κα-- 
ταπελτικοῦ βέλους εἰς τὸν ὀφθαλμόν, οὐ παρέσχε Bov- 
Aopévots ἐξελεῖν τὸ βέλος οὐδὲ ὑφήκατο πρὶν ὥσασϑαι 
προσμαχόμενος καὶ κατακλεῖσαι τοὺς πολεμέους εἰς τὸ 10 
τεῖχος. Οὐ μετρέως οὖν τότε την ἀτιμίαν ἔφερεν, ἀλλὰ 
δῆλος ἦν ἑαυτὸν ὑπὸ λύπης καὶ βαρυϑυμίας διαχρησό- 
μενος. Καὶ τοῦτο δείσας ὁ βασιλεὺς ἀνῆχε τὴν ὀργὴν 
καὶ τὰ χρήματα ἔχειν ἐκέλευσεν αὐτόν. 

LXXI. Τῶν δὲ παίδων τῶν τρισμυρίων, ovs ἀσκου-- 15 
μένους καὶ μανθάνοντας ἀπέλιπε, τοῖς τε σώμασιν ἀν-- 
δρείων φανέντων καὶ τοῖς εἴδεσιν εὐπρεπῶν, ἔτι δὲ 
καὶ ταῖς μελέταις εὐχέρειαν καὶ κουφότητα ϑαυμαστὴν 
ἐπιδειξαμένων, αὐτὸς μὲν ἤσϑη, τοῖς δὲ Μακεδόσι 
δυσϑυμία παρέστη καὶ δέος, ὡς ἧττον αὐτοῖς τοῦ Baci- 30 
λέως προσέξοντος. Διὸ καὶ τοὺς ἀσϑενεῖς καὶ πεπηρω- 
μένους αὐτοῦ καταπέμποντος ἐπὶ θάλατταν ὕβριν ἔφα- 
σαν εἶναι καὶ προπηλακισμόν, ἀνθρώποις ἀποχρησάμενον 
εἰς ἄπαντα νῦν ἀποτέθεσϑαι σὺν αἰσχύνῃ καὶ προσρί- 
πτειν ταῖς πατρίσι καὶ τοῖς γονεῦσιν οὐ τοιούτους παρα- 25 
λαβόντα. Πάντας οὖν ἐχέλευον ἀφιέναι καὶ πάντας 

ἀχρήστους νομίζειν Μακεδόνας, ἔχοντα τοὺς νέους τού- 

τους πυρριχιστὰς, avy οἷς ἐπιὼν κατακτήσεται τὴν 
οὐκουμένην. Πρὸς ταῦτα χαλεπῶς ὁ ̓4λέξανδρος ἔσχε᾽ 
καὶ πολλὰ μὲν ἐλοιδόρησεν αὐτοὺς πρὸς ὀργήν. ἀπελά-- 80 
σας δὲ τὰς φυλακὰς παρέδωκε Πέρσαις καὶ κατέστησεν 
ἐκ τούτων δορυφόρους καὶ ῥαβδοφόρους, ὑφ᾽ ὧν ὁρῶν 
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τες αὐτὸν παραπεμπόμενον, αὑτοὺς δὲ ἀπειργομένους 
καὶ προπηλακιξομένους͵ ἐταπεινοῦντο᾽ καὶ διδόντες λ6- 
γον δὕρισκον αὑτοὺς ὀλέγου δεῖν μανέντας ὑπὸ ξηλοτυ- 
πίας καὶ ὀργῆς. Τέλος δὲ συμφρονήσαντες ἐβάδιζον 

5 ἄνοπλοι καὶ μονοχίτωνες ἐπὶ τὴν σκηνήν, μετὰ βοῆς καὶ 
κλαυϑμοῦ παραδιδόντες éavrovg καὶ χρήσαασϑαι κε- 
λεύοντες ὡς κακοῖς καὶ ἀχαρίστοις. Ὁ δ᾽ οὐ προσέξτο, 
καέπερ ἤδη μαλασσόμενος. Ol δ᾽ οὐκ ἀπέστησαν. ἀλλ᾽ 
ἡμέρας δύο καὶ νύχτας οὕτω προσεστῶτες καὶ ὀλοφυ- 

10 φόμενοι καὶ κοέρανον ἀνακαλοῦντες ἐκαρτέρησαν. Τῇ 
δὲ τρέτῃ προελθὼν καὶ θεασάμενος οἰχτροὺς καὶ τετα-- 
πεινωμένους ἐδάκρυε πολὺν χρόνον᾽ εἶτα μεμψάμενος 
μέτρια καὶ προσαγορεύσας φιλανθρώπως ἀπέλυσε τοὺς 
ἀχρήστους δωρησάμενος μεγαλοπρεπῶς καὶ γράψας πρὸς 

15 Δντέτατρον, ὅπως ἐν πᾶσι τοῖς ἀγῶσι καὶ τοῖς θεάτροις 
προεδρίαν ἔχοντες ἐστεφανωμένοι καϑέξοιντο. Τῶν δὲ 
τεϑνηκότων τοὺς παῖδας Sepavous ὄντας ἐμμέσϑους 
ἐποίησεν. 

ΧΧΙΙ. Ὡς δὲ ἧκεν εἰς Ἐκβάτανα τῆς Μηδέας καὶ 
0 διῴκησε τὰ κατεπείγοντα, πάλιν ἦν ἐν ϑεάτροις καὶ πα-- 

νηγύρεσιν, ἅτε δὴ τρισχιλίων αὐτῷ τεχνιτῶν ἀπὸ τῆς 
Ἑλλάδος ἀφιγμένων. Ἔτυχε δὲ περὶ τὰς ἡμέρας ἐκείνας 
Ἡφαιστέων πυρέσσων᾽ οἷα δὲ νέος. καὶ στρατιωτικὸς οὐ 
φέρων ἀκριβῆ δέαιταν, ἅμα τῷ τὸν ἰατρὸν Γλαῦκον 

45 ἀπελθεῖν εἰς τὸ ϑέατρον περὶ ἄριστον γενόμενος καὶ 
καταφαγὼν ἀλεχτρυόνα ἑφϑὸν καὶ ψυχτῆρα μέγαν ἐκ-- 
πεὼν οἴνου κακῶς ἔσχε καὶ μικρὸν διαλιπὼν ἀπέθανε. 
Τοῦτο οὐδενὶ λογισμῷ τὸ πάϑος ᾿4λέξανδφος ἤνεγκεν, 
ἀλλ᾽ εὐθὺς μὲν ἵππους τε κεῖραι πάντας ἐπὶ πένϑει καὶ 

80 ἡμιόνους ἐκέλευσε καὶ τῶν πέριξ πόλεων ἀφεῖλε τὰς 
ἐπάλξεις, τὸν δὲ ἄϑλιον ἑατρὸν ἀνεσταύρωσεν. αὐλοὺς 
δὲ κατέπαυσε καὶ μουσικὴν πᾶσαν ἐν τῷ στρατοπέδῳ 
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πολὺν χρόνον. ἕως ἐξ Aupovos ἦλθε μαντεία τιμᾶν 
Ἡφαιστίωνα καὶ ϑύειν ὡς ἥρωϊ παρακελδύουσα. Τοῦ δὲ 
πένϑους παρηγορέᾳ τῷ πολέμῳ χρώμενος, ὥσπερ ἐπὶ 
θήραν καὶ κυνηγέσιον ἀνθρώπων ἐξῆλθε καὶ τὸ Κοσ- 
σαίων ἔϑνος κατεστρέφεοτο,πάντας ἡβηδὸν ἀποσφάττων. & 

705 Τοῦτο δὲ ἩἩφαιστέωνος ἐναγισμὸς ἐκαλεῖτο. Τύμβον δὲ 
καὶ ταφὴν αὐτοῦ καὶ τὸν πὲρὶ ταῦτα κόσμον ἀπὸ μυρίων 
ταλάντων ἐπιτελέσαι διανοούμενος, ὑπερβαλέσθαι δὲ 
τῷ φιλοτέχνῳ καὶ περιττῷ τῆς κατασκευῆς τὴν δαπάνην, 
ἐπόϑηδσε μάλιστα τῶν τεχνιτῶν Στασικράτην͵ μεγαλουρ--1ὸ 
γέαν τινὰ καὶ τόλμαν καὶ κόμπον ἐν ταῖς καινοτομέαις 
ἐπαγγελλόμενον. Οὗτος γὰρ αὐτῷ πρότερον ἐντυχὼν 
ἔφη τῶν ὁρῶν μάλιστα τὸν Θρᾷκιον Adar διατύπωσιν 
ἀνδρδίκελον δέχεσθαι καὶ διαμόρφωσιν᾽" ἂν οὖν κελεύῃ, 
μονιμώτατον ἀγαλμάτων αὐτῷ καὶ περιφανέστατον ἐξ-- 1ὅ 
εργάσεσϑαι τὸν Ἄθων, τῇ μὲν ἀριστερᾷ χειρὶ περι- 
λαμβάνοντα μυρίανδρον πόλιν οἰκουμένην, τῇ δὲ δεξιᾷ 
oxévdovra ποταμοῦ ῥεῦμα δαψιλὲς εἰς τὴν θάλασσαν 
ἀπορρέοντος. Ταῦτα μὲν οὖν παρῃτήσατο, πολλῷ δὲ 
ἀτοπώτερα καὶ δαπανηρότερα τούτων δοφιξόμενος τότεϑ0 
καὶ συμμηχανώμενος τοῖς τεχνέταις διέτριβεν. 

ΕΧΧΗΙ. Εἰς δὲ Βαβυλῶνα προάγοντος αὐτοῦ Νέαρ-- 
χος (ἀφίκετο γὰρ αὖϑις εἰσπλεύσας εἰς τὸν Εὐφράτην 
διὰ τῆς μεγάλης θαλάσσης) ἔφη τινὰς ἐντυχεῖν αὐτῷ 
Χαλδαίους παραινοῦντας ἀπέχεσθαι Βαβυλῶνος τὸν 35 
᾿4λέξανδρον. Ὁ δὲ οὐκ ἐφρόντισεν, ἀλλ᾽ ἐπορεύετο" 
καὶ πρὸς τοῖς τδέχοσι γενόμενος ὁρᾷ κόρακας πολλοὺς 
διαφερομένους καὶ τύπτοντας ἀλλήλου!:. ὧν ἔνιοι κα- 

τέπεσον παρ᾽ αὐτόν. Ἔπειτα μηνύσεως γενομένης κατὰ 
‘Anoliodapou τοῦ στρατηγοῦ τῆς Βαβυλῶνος, ὡς εἴη 80 
περὶ αὐτοῦ τεϑυμένος, ἐκάλει Πυϑαγόραν τὸν μάντιν. 
Οὐχ ἀρνουμένου δὲ τὴν πρᾶξιν ἠρώτησε τῶν ἱερῶν τὸν 
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τρόπον. Φήσαντος δὲ, ὅτι τὸ ἧπαρ ἦν AAofoy ,,llaxat 
εἶπεν ,.κ»ἰσχυρὸν τὸ σημεῖον.“ Καὶ τὸν Πυϑαγόραν οὐ- 
δὲν ἠδίκησεν, ἤχϑετο δὲ μὴ πεισϑεὶς τῷ Νεάρχῳ, καὶ 
τὰ πολλὰ τῆς Βαβυλῶνος ἔξω κατασκηνῶν καὶ περιπλέων 

ὁτὸν Εὐφράτην διέτριβεν. Ἠνώχλει δ᾽ αὐτὸν σημεῖα 
πολλά. Καὶ γὰρ λέοντα τῶν τρεφομένων μέγιστον καὶ 
κάλλιστον ἥμερος ὄνος ἐπελθὼν καὶ λακτίσας ἀνεῖλεν. 
᾿Μποδυσαμένου δὲ πρὸς ἄλδιμμα καὶ σφαῖραν αὐτοῦ 
παέξοντος οἱ νεανίσκοι of σφαιρίζοντες, ὡς ἔδει πάλιν 

10 λαβεῖν τὰ ἱμάτια, καϑορῶσιν ἄνϑρωπον ἐν τῷ ϑρόνῳ 
καϑεζόμενον σιωπῇ τὸ διάδημα καὶ τὴν στολὴν τὴν βα-- 
σιλικὴν περικείμενον. Οὗτος ἀνακρινόμενος, ὅστις εἴη. 
πολὺν χρόνον ἄναυδος ny" μόλις δὲ συμφρονήσας Διο-- 
νύασιος μὲν ἔφη καλεῖσθαι, Μεσσήνιος δὲ εἶναι τὸ γένος " 

15 ἐκ δέ τινος αἰτέας καὶ κατηγορέας ἐνταῦϑα κομισϑεὶς 
ἀπὸ ϑαλάσσης πολὺν χρόνον γεγονέναι ἐν δεσμοῖς ἄρτι 
δὲ αὐτῷ τὸν Σάραπιν ἐπιστάντα τοὺς δεσμοὺς ἀνεῖναι 
καὶ προαγαγεῖν δεῦρο, καὶ κελεῦσαι λαβόντα τὴν στολὴν 
καὶ τὸ διάδημα καϑέσαι καὶ σιωπᾷν. 

30 LXXIV. Ταῦτα ἀκούσας ὁ ̓ Δλέξανὸ ρος τὸν μὲν ἄν-- 
ϑρωπον, ὥσπερ ἐκέλευον of μάντεις, ἠφάνισεν" αὐτὸς 
δὲ ἠϑύμει καὶ δύσελπες ἦν πρὸρ τὸ ϑεῖον ἤδη καὶ πρὸς 
τοὺς φίλους ὕποπτορ. Μάλιστα δὲ ᾿Δἀντίπατρον ἐφο-- 
βεῖτο καὶ τοὺς παῖδας, ὧν Ἰόλαρ μὲν ἀρχιοινοχόος ἦν, 

250 δὲ Κάσανδρος ἀφῖκτο μὲν νεωστί, ϑεααάμενος δὲ Bag— 
βάρους τινὰς προσκυνοῦντας, ἅτε δὴ τεϑραμμένος EA- 
ληνικῶς καὶ τοιοῦτο πρότερον μηδὲν ἑωρακώς. ἐγέλασὲ 
προπετέστερον. Ὁ δὲ ᾿4λέξανδρος ὠργίσϑη,καὶ δραξά- 
μδνος αὐτοῦ τῶν τριχῶν σφόδρα ταῖς χερσὶν ἀμφοτέραις 

30 ἔπαισε τὴν κεφαλὴν πρὸς τὸν τοῖχον. Αὖθις δὲ πρὸς 
τοὺς κατηγοροῦντας ᾿Αντιπάτρου λέγειν τε βουλόμενον 
τὸν Κάσανδρον ἐκκρούων ,,Tt Ayes; ἔφη οοτοσαύτην 
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ὁδὸν ἀνθρώπους μηδὲν ἀδικουμένους, ἀλλὰ συχοφαν- 
τοῦντας ἐλθεῖν; ““ Φήσαντος δὲ τοῦ Κασάνδρου τοῦτο 
αὐτὸ σημεῖον εἶναι τοῦ συκοφαντεῖν, ὅτι μακρὰν ἤκουσι 
τῶν ἐλέγχων, ἀναγελάσας ὁ ̓ '4λέξανδρος ,, Ταῦτα ἐκεῖνα“ 

106 ἔφη ,,6oplopara τῶν ᾿Αριστοτέλους sig ἑκάτερον τὸν & 
λόγον, οἰμωξομένων, ἂν καὶ μικρὸν ἀδικοῦντες τοὺς 
ἀνθρώπους φανῆτε.“ Τὸ δὲ ὅλον οὕτω φασὶ δεινὸν éy- 
δῦναι καὶ δευσοποιὸν ἐγγενέσϑαι τῇ ψυχῇ τοῦ Κασᾶν-- 
δρου τὸ δέος, ὥστε ὕστερον χρόνοις πολλοῖς ἤδη Μα- 
κεδόνων βασιλεύοντα καὶ κρατοῦντα τῆς Ἑλλάδος ἐν 10 
Ζελφοῖς περιπατοῦντα καὶ θεώμενον τοὺς ἀνδριάντας, 
εἰκόνος ᾿Αλεξάνδρου φανείσης, ἄφνω πληγέντα φρίξαι 
καὶ κραδανϑῆναι τὸ σῶμα καὶ μόλις ἀναλαβεῖν ἑαυτόν, 
ἐλιγγιάσαντα πρὸς τὴν ὄψιν. 

LXXV. Ὁ δ᾽ οὖν ᾿4λέξανδρος ὡς ἐνέδωκε τότε πρὸς 15 
τὰ ϑεῖα ταραχώδης γενόμενος καὶ περέφοβος τὴν διά- 
vouy, οὐδὲν ἦν μικρὸν οὕτως τῶν ἀήϑων καὶ ἀτόπων, 
ὃ μὴ τέρας ἐποιεῖτο καὶ σημεῖον ἀλλὰ θυομένων καὶ 
καϑαιρόντων καὶ μαντευόντων μεστὸν ἦν τὸ βασίλειον, 
Οὕτως ἄρα δεινὸν μὲν ἀπιστία πρὸς τὰ θεῖα καὶ κατα-- 30 
φρόνησις αὐτῶν. δεινὴ δὲ αὖϑις ἡ δεισιδαιμονία δέκην 
ὕδατος ἀεὶ πρὸς τὸ ταπεινούμενον ... καὶ ἀναπληροῦν 
ἀβελτερέας καὶ φόβου τὸν ᾿4λέξανδρον γενόμενον. Οὐ 
μὴν ἀλλὰ καὶ χρησμῶν γε τῶν περὶ Ἡφαιστίωνος ἐκ 
ϑεοῦ κομισϑέντων ἀποθέμενος τὸ πένϑος αὖϑις ἦν ἐν 35 
ϑυσίαις καὶ πότοις. Ἑστιάσας δὲ λαμπρῶς τοὺς περὶ 
Νέαρχον, εἶτα λουσάμενος, ὥσπερ εἰώϑει μέλλων καϑ-- 
εύδειν, Μηδίου δεηϑέντος ᾧχετο κωμασόμενος πρὸς 
αὐτόν" κἀκεῖ πιὼν ὅλην τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἤρξατο 
πυρέττειν, οὔτε σκύφον Ἡρακλέους ἐκπιὼν οὔτε ἄφνω 80 
διαλγὴς γενόμενος τὸ μετάφρονον ὥσπερ λόγχῃ πεπλη-- 
γῶς, ἀλλὰ ταῦτά τινες ᾧοντο δεῖν γράφειν ὥσπερ δρά- . 
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ματος μεγάλου τραγικὸν ἐξόδιον καὶ περιπαϑὲς πλάσαν-- 
τες. ᾿Δφιστόβουλος δέφησιν αὐτὸν πυρέττοντα μανικῶς, 
διψήσαντα δὲ σφόδρα πιεῖν οἶνον" ἐκ τούτου δὲ φρενε-- 
τιᾶσαι καὶ τελευτῆσαι τριακάδι Ζαισίου μηνός. 

δ  LXXVI. Ἐν δὲ ταῖς ἐφημερίσιν οὕτως γέγραπται 
[τὰ Ἐ] περὶ τὴν νόσον. Ὀγδόῃ ἐπὶ δεκάτῃ ΖΙαισίου μηψὸς 
ἐκάθευδεν ἐν τῷ λουτρῶνι διὰ τὸ πυρέξαι. Τῇ δὲ sts 
λουσάμενος εἰς τὸν θάλαμον μετῆλθε καὶ διημέρευε 
πρὸς Μήδιον κυβεύων. Εἶτ᾽ ὀψὲ λουσάμενος καὶ τὰ 

10 ἱερὰ τοῖς ϑεοῖς ἐπιθεὶς ἐμφαγὼν διὰ νυχτὸς ἐπύρεξε. 
Τῇ εἰκάδι λουσάμενος πάλιν ἔϑυσε τὴν εἰθισμένην ϑυᾶ- 
σίαν᾽ καὶ κατακείμδνος ἐν τῷ λουτρῶνι τοῖς περὶ Νέαρ-- 
you ἐσχόλαξεν͵ ἀκροώμενος τὰ περὶ τὸν πλοῦν καὶ τὴν 
μεγάλην θάλατταν. Τῇ δεκάτῃ φϑένοντος ταὐτὰ ποιή-- 

16 δας μᾶλλον ἀνεφλέχϑη͵ καὶ τὴν νύκτα βαρέως ἔσγε καὶ 
τὴν ἐπιοῦσαν ἡμέραν ἐπύρεττε σφόδρα. Καὶ μεταρϑεὶς 
κατέχειτο παρὰ τὴν μεγάλην κολυμβήθραν., ὅτε δὴ τοῖς 
ἡγεμόσι διελέχϑη περὶ τῶν ἐρήμων ἡγεμονίας τάξεων, 
ὅπως καταστήσωσι δοχιμάσαντες. Ἑβδόμῃ σφόδρα xv- 

0 ρέττων ἔϑυσεν ἐξαρθεὶς πρὸς τὰ ἱερά" τῶν δὲ ἡγεμό- 
vow ἐκέλευες τοὺς μεγίστους διατρίβειν ἐν τῇ αὐλῇ, 
ταξιάρχους δὲ καὶ πεντακοσιάρχους ἔξω νυχτερεύειν. 
Εἰς δὲ τὰ πέραν βασίλεια διακομισϑεὶς τῇ fury μικρὸν 
ὕπνωσεν., ὁ δὲ πυρετὸς οὐκ ἀνῆκεν. Ἐπελθόντων δὲ 

᾿ 98 τῶν ἡγεμόνων ἦν ἄφωνος, ὁμοίως δὲ καὶ τὴν πέμπτην, 
διὸ καὶ τοῖς Μακεδόσιν ἔδοξε τεϑνάναι, καὶ κατεβόων 
ἐλθόντες ἐπὶ τὰς Pvoas, καὶ διηπειλοῦντο τοῖς ἑταί- 
90s, Sag ἐβιάσαντο᾽ καὶ τῶν ϑυρῶν αὐτοῖς ἀνοιχϑει- 
σῶν ἐν τοῖς χιτῶσι nad’ ἕνα πάντες παρὰ τὴν κλίνην 

80 παρεξῆλϑον. Ταύτης δὲ τῆς ἡμέρας of περὶ Πύϑωνα 
καὶ Σέλευκον εἰς τὸ Σαραπεῖον ἀποσταλέντες ἠρώτων, 

- δέ κομίσωσιν ἐκεῖ τὸν ᾿4λέξανδρον᾽" ὁ δὲ θεὸς κατὰ χώ- 
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ρων ἐᾶν ἀνεῖλε. Τῇ δὲ τρίτῃ φϑένοντος πρὸς δείλην 
ἀπέϑανε. 

-LXXVII. Τούτων τὰ πλεῖστα κατὰ λέξιν ἐν ταῖς 
ἐφημερίσιν οὕτω γέγραπται. Φαρμακείας δὲ ὑποψέαν 

707 παραυτέκα μὲν οὐδεὶς ἔσχεν, ἔχτῳ δὲ ἔτει φασὶ μηνύ-- 5 
σεῶς γενομένης τὴν Ὀλυμπιάδα πολλοὺς μὲν ἀνελεῖν, 
ἐκρῖψαι δὲ τὰ λείψανα τοῦ Ἰόλ τεϑνηκότος, ὡς τούτου 
τὸ φάρμακον ἐγχέαντος. Of δὲ ᾿Δριστοτέλην φάσκοντες 
᾿Δἀντιπάτρῳ σύμβουλον γεγενῆσϑαι τῆς πράξεως, καὶ 
ὅλως δι᾽ ἐκείνου πορισϑῆναι τὸ φάρμακον, ᾿ἀγνόϑεμέν 10 
τινα διηγεῖσϑαι λέγουσιν ὡς ᾿Δἀντιγόνου τοῦ βασιλέως 
ἀκούσαντα" τὸ δὲ φάρμακον ὕδωρ εἷναι ψυχρὸν καὶ 
παγετῶδες ἀπὸ πέτρας τινὸς ἐν Νωνάκριδι οὔσης, ἣν 
ὥσπερ δρόσον λεπτὴν ἀναλαμβάνοντες εἰς ὄνου χηλὴν 
ἀποτίϑενται᾽ τῶν γὰρ ἄλλων οὐδὲν ἀγγεῖον στέγειν, 1 
ἀλλὰ διακόπτειν ὑπὸ ψυχρότητος καὶ δριμύτητος. OF 
6} πλεῖστοι τὸν λόγον ὅλως οἴονται πεπλάσϑαι τὸν περὶ 
τῆς φαρμακείας" καὶ τεκμήριον αὐτοῖς ἐστιν οὐ μικρὸν 
ὅτι τῶν ἡγεμόνων στασιασάντων ἐφ᾽ ἡμέρας πολλὰς 
ἀϑεράπευτον τὸ σῶμα κείμενον ἐν τόποις θερμοῖς καὶ 2 
πνιγώδεσιν οὐδὲν ἔσχε τοιαύτης φϑορᾶς σημεῖον, ἀλλ᾽ 
ἔμεινε καϑαρὸν καὶ πρόσφατον. Ἡ δὲ Ῥωξάνη κύουσα 
μὲν ἐτύγχανε καὶ διὰ τοῦτο τιμωμένη παρὰ τοῖς Μακε-- 
δόσι, δυσξήλως δὲ ἔχουσα πρὸς τὴν Στάτειραν ἐξηπά- 
τησεν αὐτὴν ἐπιστολῇ τινι πεπλασμένῃ παραγενέσθαι, 25 
καὶ προδαγαγοῦσα μετὰ τῆς ἀδελφῆς ἀπέκτεινε, καὶ τοὺς 
νεχροὺς εἰς τὸ φρέαρ κατέβαλε καὶ συνέχωσεν. εἰδότος 
ταῦτα Περδίκκου καὶ συμπράττοντος. “Hy γὰρ ἐκεῖνος 
εὐθὺς ἐν δυνάμει μεγίστῃ, τὸν 'ἀρριδαῖον ὥσπερ δορυ- 
φόρημα τῆς βασιλείας ἐφελκόμενος, γεγονότα μὲν ἐκ 30 
γυναικὸς ἀδόξου καὶ κοινῆς Φιλίννης, ἀτελῆ δὲ τὸ φρο- 
νεῖν ὄντα διὰ σώματος νόσον οὐ φύσει προσπεσοῦσαν 
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οὐδὲ αὐτομάτως. ἀλλὰ καὶ πάνυ φασὶ παιδὸς ὄντος αὖ-- 
τοῦ διαφαένεσϑαι χάριεν ἦϑος καὶ οὐκ ἀγεννές, εἶτα 
μέντοι φαρμάκοις ὑπὸ Ὀλυμπιάδος κακωϑέντα διαφϑα-- 
ρῆναι τὴν διάνοιαν. 

I. KAIZA P. 

10 * * * ~ 

I. Τὴν Κίννα τοῦ μοναρχήσαντος ϑυγατέρα Κορ- 
νηλίαν, ὡς ἐπεκράτησε Σύλλας, οὔτε ἐλπέσιν οὔτε φόβῳ 
δυνηϑεὶρ. ἀποσπάσαι Καίσαρος, ἐδήμευσε τὴν φερνὴν 
αὐτῆς. Αἰτέα δὲ Καίσαρι τῆς πρὸς Σύλλαν ἀπεχϑεέας 

15% πρὸς Μάριον οἰχεδιότης ἦν. Ἰουλίᾳ γάρ, πατρὸς 
ἀδελφῇ Καίσαρος. ὁ πρεσβύτερος συνῴκει Μάριος. ἐξ 
ἧς ἐγεγόνει Μάριος ὁ νδώτερορ, ἀνεψιὸς ὧν Καίσαρος. 
Ὡς δὲ ὑπὸ πλήϑους φόνων ἐν ἀρχῇ καὶ δι᾽ ἀσχολέας 
ὑπὸ Σύλλα παρορώμενος οὐκ ἠγάπησεν, ἀλλὰ μετιὼν 

οὐ ἱερωσύνην εἰς τὸν δῆμον προῆλϑεν οὕπω πάνυ μειρά- 
κιον ὦν, ταύτης μὲν ἐκπεσεῖν αὐτὸν ὑπεναντιωϑεὶς 
Σύλλας magecxevace, περὶ δὲ ἀναιρέσεως βουλευόμε- 
νος. ἐνέων λεγόντων. ὡς οὐκ ἔχοι λόγον ἀποκτιννύναι 
παῖδα τηλικοῦτον, οὐκ ἔφη νοῦν ἔχειν αὐτούς, εἰ μὴ 

46 πολλοὺς ἐν τῷ παιδὶ τούτῳ Μαρίους ἐνορῶσι. Ταύτης 
τῆς φωνῆς ἀνενεχϑείσης πρὸς Καίσαρα συχνὸν μέν τινα 
χρόνον πλανώμενος ἐν Σαβίνοις ἔκλεπτεν ἑαυτόν ἔπειτα 
δι’ ἀρρωστίαν εἰς οἰκέαν ἑτέραν μετακομιξόμενος κατὰ 
νύχτα περιπίπτει στρατιώταις τοῦ Σύλλα διερευνωμέ- 

ϑονοις ἐκεῖνα τὰ χωρία καὶ τοὺς κεκρυμμένους συλλαμβά-- 
νουσιν. Ὧν τὸν ἡγεμόνα Κορνήλιον πείσας δυσὶ τα. 
λάντοις ἀφεέϑη, καὶ καταβὰς εὐθὺς ἐπὶ ϑάλατταν 
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ἐξέπλευσεν εἰς Βιϑυνέαν πρὸς Νικομήδην τὸν βασιλέα. 
708 [a0 ᾧ διατρέψας χρόνον οὐ πολύν, alco ἀποπλέων 

ἁλίσκεται περὶ τὴν Φαρμακοῦσσαν νῆσον ὑπὸ πειρατῶν 
ἤδη τότε στόλοις μεγάλοις καὶ σκάφεσιν ἀπλέτοις κατε-- 
χόντων τὴν θάλατταν. 6 

Il. Πρῶτον μὲν οὖν αἰτηϑεὶς ὑπ᾽ αὐτῶν λύτρα εἴ- 
κοσι τάλαντα κατεγέλασεν ὡς οὐκ εἰδότων ὃν ᾧρή- 
κοιεν, αὐτὸς δὲ ὡμολόγησε πεντήκοντα δώσειν ἔπειτα 

. τῶν περὶ αὐτὸν ἄλλον slg ἄλλην διαπέμψας πόλιν ἐπὶ τὸν 
τῶν χρημάτων πορισμὸν ἐν ἀνθρώποις φονικωτάτοις 10 
Κίλιξι μεϑ᾽ ἑνὸς φέλου καὶ δυοῖν ἀκολούϑοιν ἀπολε-- 
λειμμένος οὕτω καταφρονητικῶς εἶχεν, ὥστε πέμπων 
ὑδσάκις ἀναπαύοιτο προσέταττεν αὐτοῖς σιωπᾶν. Ἣμέ- 
ραις δὲ τεσσαράκοντα δυεῖν δεούσαις, ὥσπερ οὐ φρου- 
ορούμενος, ἀλλὰ δορυφορούμενος ὑπ᾽ αὐτῶν, ἐπὶ πολλῆς 15 
ἀδείας συνέπαιξε καὶ συνεγυμνάξετο. Καὶ ποιήματα 
γράφων καὶ λόγους τινὰς ἀκροαταῖς ἐκείνοις ἐχρῆτο, καὶ 
τοὺς μὴ ϑαυμάξοντας ἄντικρυς ἀπαιδεύτους καὶ βαρ-- 
βάρους ἀπεκάλει καὶ σὺν γέλωτι πολλάκις ἠπείλησε 
κρεμᾶν αὐτούς. Of δὲ ἔχαιρον ἀφελεέᾳ τινὶ καὶ παιδιῶ 30 
τὴν παρρησίαν ταύτην νέμοντες. Ὡς δὲ ἧκον ἐκ Μιλή- 
του τὰ λύτρα καὶ δοὺς ἀφείϑη, πλοῖα πληρώσας εὐθὺς 
ἐκ τοῦ Μιλησέων λιμένος ἐπὶ τοὺς λῃστὰς ἀνήγετο" καὶ 
καταλαβὼν ἔτι πρὸς τῇ νήσῳ ναυλοχοῦντας ἐκράτησε 
τῶν πλείστων. Καὶ τὰ μὲν χρήματα λείαν ἐποιήσατο, % 
τοὺς δὲ ἄνδρας ἐν Περγάμῳ καταθέμενος δἰς τὸ δεσμω-- 
τήριον αὐτὸς ἐπορεύϑη πρὸς τὸν διέποντα τὴν ᾿4σίαν 
Ἴουγκον, ὡς ἐκείνῳ προσῆκον ὄντι στρατηγῷ κολάσαι 
τοὺς ἑαλωκότας. Exstvov δὲ καὶ τοῖς χρήμασιν ἐποφϑαλ-- 
μιῶντος (ἦν γὰρ οὐκ ὀλίγα) καὶ περὶ τῶν αἰχμαλώτων 80 
σκέψεσθαι φάσκοντος ἐπὶ , σχολῆς » χαέρειν ἐάσας αὐτὸν 
é Καῖσαρ εἰς Πέργαμον ᾧχετο, καὶ προαγαγὼν τοὺς λῃ- 
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στὰς ἅπαντας ἀνεσταύρωσεν, ὥσπερ αὐτοῖς δοκῶν παέ- 
ξειν ἐν τῇ νήσῳ προειρήκει πολλάκις. 

Ill. Ἐκ δὲ τούτου τῆς Σύλλα δυνάμεως ἤδη μαραι-- 
ψομένης καὶ τῶν οἴκοι καλούντων αὐτὸν ἔπλευσεν εἰς 

δ᾽ Ρύδον ἐπὶ σχολὴν πρὸς ᾿4πολλώνιον τὸν τοῦ Μόλωνος, 
οὗ καὶ Κικέρων ἠκρόατο, σοφισϊεύοντος ἐπιφανῶς καὶ 
τὸν τρόπον ἐπιεικοῦς εἶναι δοκοῦντος. Μέγεται δὲ καὶ 
φῦναι πρὸς λόγους πολιτικοὺς ὁ Καῖσαρ ἄριστα καὶ δεα-- 
πονῆσαι φιλοτιμότατα τὴν φύσιν, ὡς τὰ δευτερεῖα μὲν 

10 ἀδηρίτως ἔχειν, τὸ δὲ πρωτεῖον. ὕπως τῇ δυνάμει καὶ 
τοῖς ὅπλοις πρῶτος εἴη μᾶλλον [ἀλλ᾽ ἀσχοληϑείς ἀφεῖ- 
ναι, πρὸς ὅπερ ἡ φύσις ὑφηγεῖτο τῆς ἐν τῷ λέγειν δει-- 
νότητος ὑπὸ στρατειῶν καὶ πολιτείας, ἢ κατεκτήσατο 
τὴν ἡγεμονέαν, οὐκ ἐξικόμενος. Αὐτὸρ δ᾽ οὖν ὕστερον 

15 ἐν τῇ πρὸς Κικέρωνα περὶ Κάτωνος ἀντιγραφῇ παραι- 
τεῖται μὴ στρατιωτικοῦ λόγον ἀνδρὸς ἀντεξετάξειν πρὸς 
δεινότητα ῥήτορος εὐφυοῦς καὶ σχολὴν ἐπὶ τοῦτο πολ-- 
λὴν ἄγοντος. 

IV. Ἐπανελθὼν δ᾽ εἰς Ῥώμην “4ολοβέλλαν ἔκρινε 
50 κακώσεως ἐπαρχίας, καὶ πολλαὶ τῶν ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος 

πόλεων μαρτυρίας αὐτῷ παρέσχον. Ὁ μὲν οὖν 4ολο- 
βέλλας ἀπέφυγε τὴν δίκην, ὁ δὲ Καῖσαρ ἀμειβόμενος 
τὴν Ἑλλάδα τῆς προθυμίας συνηγόρευσεν αὐτῇ Πό- 
πλιον ᾿'ἀντώνιον διωκούσῃ δωρυδοκίας ἐπὶ Δευκούλλον 

25 τοῦ Μάρκου Maxedoviag στρατηγοῦ. . Καὶ τοσοῦτον 
ἴσχυσεν, ὥστε τὸν ᾿Δντώνιον ἐπικαλέσασϑαι τοὺς dn- 
μάρχους, σκηψάμενον οὐκ ἔχειν τὸ ἴσον ἐν τῇ Ἑλλάδι 
πρὸς Ἕλληνας. Ἐν δὲ Ῥώμῃ πολλὴ μὲν ἐπὶ τῷ λόγῳ 
περὶ τὰς συνηγορέας αὐτοῦ χάρις ἐξέλαμπε, πολλὴ δὲ 

ἢ0 τῆς περὶ τὰς δεξιώσεις καὶ ὁμιλέας φιλοφροσύνης εὔ-- 
yore παρὰ τῶν δημοτῶν ἀπήντα, ϑεραπευτικοῦ παρ᾽ 
ἡλικέαν ὄντος. Ἦν δέ τις καὶ ἀπὸ δείπνων καὶ τραπέ-- 109 
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Eng καὶ ὅλως τῆς περὶ τὴν δέαιταν λαμπρότητος αὐξανο-- 
μένη κατὰ μικρὸν αὐτῷ δύναμις εἰς τὴν πολιτείαν. Ἣν 
τὸ πρῶτον οἵ φϑονοῦντες οἰόμενοι ταχὺ τῶν ἀναλωμά- 
τῶν ἐπιλιπόντων ἐξίτηλον ἔσεσθαι, περιεώρων ἀνϑοῦ- 
σαν ἐν τοῖς πολλοῖς" ὀψὲ δὲ ἤσϑοντο, μεγάλης καὶ δυσ-- ὅ 
ανατρέπτου γενομένης καὶ βαδιξούσης ἄντικρυς ἐπὶ 
τὴν τῶν ὅλων μεταβολήν, ὡς οὐδεμέαν ἀρχὴν πράγμα- 
τος ἡγητέον μικράν, ἣν οὐ ταχὺ ποιεῖ μεγάλην τὸ év- 
δελεχὲς ἐκ τοῦ καταφρονηθῆναι τὸ μὴ κωλυϑῆναι 
λαβοῦσαν. Ὁ γοῦν πρῶτος ὑπιδέσϑαι δοκῶν αὐτοῦ καὶ 10 
φοβηϑῆναι tig πολιτεέας ὥσπερ θαλάττης τὰ διαγε- 
λῶντα καὶ τὴν ἐν τῷ φιλανθρώπῳ καὶ ἱλαρῷ κεκρυμ 
μένην δεινότητα τοῦ ἤϑους καταμαϑὼν Κικέρων ἔλεγε 
τοῖς ἄλλοις ἄπασιν ἐπιβουλεύμασιν αὐτοῦ καὶ πολιτεύ-- 
μασι τυραννικὴν ἐνορᾶν διάνοιαν. .. 4λλ᾽ ὅταν“ ἔφη 18. 
TY κόμην οὕτω διακειμένην περιττῶς ἴδω κἀκεῖνον 
ἑνὶ δακτύλῳ κνώμενον, ov μοι δοκεῖ πάλιν οὗτος ἄν- 
ϑρῶπος εἰς νοῦν av ἐμβαλέσθαι τηλικοῦτον κακόν, 
ἀναίρεσιν τῆς Ῥωμαίων πολιτείας.“ Ταῦτα μὲν οὖν 
ὕστερον. 30 

V. Τοῦ δὲ δήμου πρώτην μὲν ἀπόδειξιν τῆς πρὸς 
αὐτὸν εὐνοίας ἔλαβεν ὅτε πρὸς Γάϊον Ποπέλιον ἐρίσας 
ὑπὲρ γχιλιαρχέας πρότερος ἀνηγορεύϑη᾽ δευτέραν δὲ 
καὶ καταφανεστέραν ὅτε, τῆς Μαρίου γυναικὸς Ἰουλέας 
ἀποϑανούσης. ἀδελφιδοῦς ὧν αὐτῆς ἐγκώμιόν te λαμ-- 36 
πρὸν ἐν ἀγορᾷ διῆλϑε, καὶ περὶ τὴν ἐκφορὰν ἐτόλμησεν 
εἰκόνας Maolov προϑέσϑαι, τότε πρῶτον ὀφϑείσας μετὰ 
τὴν ἐπὶ Σύλλα πολιτεέαν, πολεμέων τῶν ἀνδρῶν κρι- 
θέντων. Ἐπὶ τούτῳ γὰρ ἐνίων καταβοησάντων τοῦ 
Καίσαρος ὁ δῆμος ἀντήχησε λαμπρῶς, δεξάμενος κρότῳ 80 
καὶ θαυμάσας ὥσπερ ἐξ ἄδου διὰ χρόνων πολλῶν ἀνά- 
γοντα τὰς Μαρίου τιμὰς εἰς τὴν πόλιν. Τὸ μὲν οὖν ἐπὶ 
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5 79s: τῷ πάθει Deer πολλιὺς ἐς ἤμεριν Soden παὶ περέ- 
μεστὸν ἤϑοεις ἀγαπᾶν. Grams δὲ τὴν γεναξακ ταμίας 

A rr tr ane raed Meguies q τότε 

20 ἑποεήσατο Maglov κρύφα καὶ Nixes τροπαιοφόρους, ἃς 710 
φέρω» νυχτὸς εἰς τὸ Καπιτώλιον ἀνέστησεν. “ἅμα δὲ 
ἡμέρα tov; θεασαμένους μαρμαίροντα πάντα χρυσῷ καὶ 
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τέχνῃ κατεσκευασμένα περιττῶρ (διδεδήλου δὲ γράμμασι 
τὰ Κιμβρικὰ κατορϑώματα) ϑάμβος boys τῆς τόλμης 
τοῦ ἀναϑέντος (οὐ γὰρ ἦν ἄδηλος) .. ταχὺ ὃὲ περιτὼν 
ὁ λόγος ἤϑροιξε πάντας ἀνθρώπους πρὸς τὴν ὄψιν. 
Αλλ᾽ οἱ μὲν ἐβόων τυραννίδα πολιτεύεσθαι Καίσαρα,5 
νόμοις καὶ δόγμασι κατορωρυγμένας ἐπανιστάντα τιμάς, 
καὶ τοῦτο πεῖραν ἐπὶ τὸν δῆμον εἶναι προμαλαττόμενον, 
δὲ τετυϑάσευται ταῖς φιλοτιμίαις ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ δίδωσι 
παίξειν τοιαῦτα καὶ καινοτομεῖν, of δὲ Μαριανοὶ παρα-- 
θαρρύναντες ἀλλήλους πλήϑει τὸ θαυμαστοὶ ὅσοι διε-- 10 
φάνησαν ἐξαίφνης, καὶ κρότῳ κατεῖχον τὸ Καπιτώλιον" 
πολλοῖς δὲ καὶ δάκρυα τὴν Μαρίου ϑεωμένοις ὄψιν ὑφ᾽ 
ἡδονῆς ἐχώρει. καὶ μέγας ἦν ὁ Καῖσαρ ἐγκωμίοις αἰρό- 
μενος, ὡς ἀντὶ πάντων ἄξιος [εἴη 0] ἀνὴρ τῆς Μαρίου © 
συγγενείας. Συναχϑείσης δὲ περὶ τούτων τῆς βουλῆς 15 
Κάτλος Δουτάτιος, ἀνὴρ εὐδοκιμῶν τότε μάλιστα Ῥω-- 
μαίων. ἀναστὰς καὶ κατηγορήσας Καίσαρος ἐπεφϑέγ- 
ξατο τὸ μνημονευόμενον .»Οὐκέτι γὰρ ὑπονόμοις“ ἔφη 
»» Καῖσαρ, ἀλλ᾽ ἤδη μηχαναῖς alost τὴν xodicelav.“ 
Ἐπεὶ δὲ ἀπολογησάμενος πρὸς ταῦτα Καῖσαρ ἔπεισε τὴν 30 
σύγκλητον, ἔτι μᾶλλον οἵ ϑαυμάξοντες αὐτὸν ἐπήρϑη- 
σαν, καὶ παρεκελεύοντο μηδενὶ τοῦ φρονήματος ὑφίε- 
σϑαι" πάντων γὰρ ἑκόντι τῷ δήμῳ περιέσεσθαι καὶ 
πρωτεύσειν. 

VII. Ἐν δὲ τούτῳ καὶ Μετέλλου τοῦ ἀρχιερέως τε-- ἃ5 
λευτήσαντος καὶ τὴν ἱερωσύνην περιμάχητον οὖσαν 
Ἰσαυρικοῦ καὶ Κάτλου μετιόντων. ἐπιφανεστάτων ἀν-- 

δρῶν καὶ μέγιστον ἐν βουλῇ δυναμένων, οὐχ ὑπεῖξεν 

αὐτοῖς ὁ Καῖσαρ, ἀλλὰ καταβὰς εἰς τὸν δῆμον ἀντιπα- 

ρήγγελλεν. "Ayyoucdov δὲ τῆς σπουδῆς φαινομένης ὃ 80 

Κάτλος, ¢ ἀπὸ μείξονος ἀξίας μᾶλλον ὀρρωδῶν τὴν adn 

λότητα, προσέπεμψε πείθων ἀποστῆναι τὸν Καίσαρα τῆς 
PLUT. vit. III. 24 
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φιλοτιμέας ἐπὶ πολλοῖς χρήμασιν. Ὁ δὲ καὶ πλεέω προσ- 
δανεισάμενος ἔφη διαγωνιεῖσθαι. Τῆς δ᾽ ἡμέρας ἐν- 
στάσης καὶ τῆς μητρὸς ἐπὶ τὰς ϑύρας αὐτὸν οὐκ ada- 
κρυτὶ προπεμκούσης,͵ ἀσπασάμενος αὐτήν ,,2 μῆτερ “ 

δ εἶπε ».,οτήμερον ἢ ἀρχιερέα τὸν υἱὸν ἢ φυγάδα oper.“ 
Διενεχϑείσης δὲ τῆς ψήφου καὶ γενομένης ἁμίλλης 
ἐκράτησε,καὶ nagéaze τῇ βουλῇ καὶ τοῖς ἀρέστοις φόβον 
ὡς ἐπὶ πᾶν θρασύτητος προάξων τὸν δῆμον. Ὅϑεν of 
περὶ Πείσωνα καὶ Κάτλον ἠτιῶντο Κικέρωνα φεισάμε-- 

10 νον Καίσαρος ἐν τοῖς περὶ Κατιλέναν λαβὴν παρασχόν- 
tog. Ὁ γὰρ δὴ Κατιλίνας οὐ μόνον τὴν πολιτείαν μεκα-- 
βαλεῖν, ἀλλ᾽ ὅλην ἀνελεῖν τὴν ἡγεμονέαν καὶ πάντα τὰ 
πράγματα συγχέαι διανοηθεὶς αὐτὸς μὲν ἐξέπεσε, περε-- 
πταίσας ἐλάττοσιν ἐλέγχοις πρὸ τοῦ τὰς ἐσχάτας αὐτοῦ 

16 βουλὰς ἀποκαλυφϑῆναι, Δέντλον δὲ καὶ Κέϑηγον ἐν 
τῇ πόλει διαδόχους ἀπέλιπε τῆς συνωμοσίας, οἷς εἰ μὲν 
κρύυφαπαρεἴχέτι ϑάρσους καὶ δυνάμεως ὁ Καῖσαρ ἄδηλόν 
ἐστιν, ἐν δὲ τῇ βουλῇ κατὰ κράτος ἐξελεγχϑέντων καὶ 
Κικέρωνος τοῦ ὑπάτου γνώμας ἐρωτῶντος περὶ κολά-- 

40 σεως ἕκαστον, of μὲν ἄλλοι μέχρι Καίσαρος ϑανατοῦν 
ἐκέλευον, ὁ δὲ Καῖσαρ ἀναστὰς λόγον διῆλθε πεφρον- 
τισμένον, ὡς ἀποχτεῖναι μὲν ἀκρέτους ἄνδρας ἀξιώματι 
καὶ γένδι λαμπροὺς οὐ δοκεῖ πάτριον οὐδὲ δέκαιον εἷ-- 
ναι, μὴ μετὰ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης, εἰ δὲ φρουροῖντο 

95 δεϑέντες ἐν πόλεσι τῆς Ἰταλίας, ἃς ἂν αὐτὸς ἔληται Κι-- 
κέρων, μέχρι οὗ καταπολεμηϑῇ Κατιλένας, ὕστερον ἐν 
εἰρήνῃ καὶ καϑ᾽ ἡσυχίαν περὶ ἑκάστου τῇ βουλῇ γνῶναι 
παρέξει. 

VIM. Οὕτω δὲ τῆς γνώμης φιλανθρώπου φανείσης 111 
80 καὶ τοῦ λόγου δυνατῶς ἐπ᾽ αὐτῇ ῥηϑέντος οὐ μόνον οἵ 

μετὰ τοῦτον ἀνιστάμενοι προσετέϑεντο, πολλοὶ δὲ καὶ 
τῶν πρὸ αὐτοῦ τὰς εἰρημένας γνώμας ἀπειπάμενοι πρὸς 
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τὴν ἐκεένον μετέστησαν, ἕως ἐπὶ Κάτωνα τὸ πρᾶγμα 
καὶ Κάτλον περιῆλϑε. Τούτων δὲ νεανικῶς ἐναντιω-- 
ϑέντων, Κάτωνος δὲ καὶ τὴν ὑπόνοιαν ἅμα τῷ λόγῳ 
συνεπερδίσαντος αὐτῷ καὶ συγκατεξαναστάντος ἐρρω- 
μένως, of μὲν ἄνδρες ἀποθανούμενοι παρεδόθησαν, 5 
Καίσαρι δὲ τῆς βουλῆς ἐξιόντε πολλοὶ τῶν Κικέρωνα 
φρουρούντων τότε νέων γυμνὰ τὰ ξίφη συνδραμόντες 
ἐπέσχον. ‘Adda Κουρέων τὸ λέγεται τῇ τηβέννῳ περι-- 
βαλὼν ὑπεξαγαγεῖν, αὐτός τὸ ὁ Κικέρων, ὡς οἵ νεανί- 
κοι προσέβλεψαν, ἀνανεῦσαι, φοβηϑεὶς τὸν δῆμον ἢ 10 
τὸν φόνον ὅλως ἄδικον καὶ παράνομον ἡγούμενος. 
Τοῦτο μὲν οὖν οὐκ οἶδα ὅπως ὁ Κικέρων, εἴπερ ἦν 
ἀληϑές, ἐν τῷ περὶ τῆς ὑπατϑέας οὐκ ἔγραψεν" αἰτέαν 
δὲ εἶχεν ὕστερον ὡς ἄριστα τῷ καιρῷ τότε παρασχόντι 
κατὰ τοῦ Καίσαρος μὴ χρησάμενος, ἀλλ᾽ ἀποδειλιάσας 16 
τὸν δῆμον ὑπερφυῶς πϑριεχόμενον τοῦ Καίσαρος, ὅς 
γε nab μετ᾽ ὀλέγας ἡμέρας εἰς τὴν βουλὴν εἰσελϑόντος 
αὐτοῦ καὶ περὶ ὧν ἐν ὑποψέαις ἦν ἀπολογουμένου καὶ 
περιπέίπτοντος ϑορύβοις xovygols, ἐπειδὴ πλεέων τοῦ 
συνήϑους ἐγέγνετο τῇ βουλῇ καϑεξομένῃ χρόνος, &x- 30 
ἤ29ε μετὰ κραυγῆς καὶ περιέστη τὴν σύγκλητον, ἀπαι- 
τῶν τὸν ἄνδρα καὶ κελεύων ἀφεῖναι. Διὸ καὶ Κάτων 
φοβηϑεὶς μάλιστα τὸν ἐκ τῶν ἀπόρων νεωτερισμόν, of 
τοῦ παντὸς ὑπέκκαυμα πλήϑους ἦσαν ἐν τῷ Καίσαρι 
τὰς ἐλπέδας ἔχοντες, ἔπεισε τὴν σύγκλητον ἀπονεῖμαι 25 
σιτηρέσιον αὐτοῖς ἔμμηνον, ἐξ ov δαπάνης μὲν ἕπτα-- 
κόσιαι πεντήκοντα μυριάδες ἐνιαύσιοι πφοδεγίνοντο 
τοῖς ἄλλοις ἀναλώμασι, τὸν μέντοι μέγαν ἐν τῷ παρόντι 
φόβον ἔσβεσε περιφανῶς τὸ πολέτευμα τοῦτο, καὶ τὸ 
πλεῖστον ἀπέρρηξϑ τῆς Καίδαρος δυνάμεως καὶ διεσκέ- 80 
δασεν ἐν καιρῷ, στρατηγεῖν βελλοντοῦ nal φοβερωτέρου 
διὰ τὴν ἀρχὴν ὄντος. 

24 * 
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IX. Οὐ μὴν ἀπέβη τι ταραχῶδες an’ αὐτῆς, ἀλλὰ 
καὶ τύχη τιρ ἄχαρις τῷ Καίσαρι συνηνέχϑη περὶ τὸν 
οἶκον. Πόπλιος Κλώδιος ἦν ἀνὴρ γένει μὲν δοὐπατρέδης 
καὶ πλούτῳ καὶ λόγῳ λαμπρός. ὕβρει δὲ καὶ ϑρασύτητε 

5 τῶν ἐπὶ βδελυρίᾳ περιβοήτων οὐδενὸς δεύτερος. Ov- 
τος ἦρα Πομπηΐας τῆς Καίσαρος γυναικὸς οὐδὲ αὐτῆς 
ἀκούσης. “Adda φυλακαί τε τῆς γυναικωνέτιδος ἀκρι-- 
Bets ἦσαν͵ ἥ τε μήτηρ τοῦ Καίσαρος Δὐρηλέα, γυνὴ σαῤ- 
φρῶν, περιέπουσα τὴν νύμφην ἀεὶ χαλεπὴν καὶ παρα- 

10 κεκινδυνευμένην αὐτοῖς ἐποίδι τὴν ἔντευξιν. Ἔστι δὲ 
Ῥωμαίοις ϑεὸς ἣν ᾿4γαϑὴν ὀνομάζουσιν, ὥσπερ Ἔλλη- 
vig Γυναικείαν. Καὶ Φρύγες μὲν οἰκειούμενοι Μίδα 
μητέρα τοῦ βασιλέως γενέσϑαι φασί, Ῥωμαῖοι ὃὲ νύμ-- 
φην Agvada Φαύνῳ συνοικήσασαν, Ἕλληνες δὲ τῶν 

16 Διονύσου μητέρων. τὴν ἄρρητον. Ὅϑεν ἀμπελένοις te 
τὰς σκηνὰς κλήμασιν ἑορτάξουσαι κατερέφουσι, καὶ δρά-- 
κῶν ἱερὸς παρακαϑίδρυται τῇ ϑεῷ κατὰ τὸν μῦϑον. 
ἄνδρα δὲ προσελϑεῖν οὐ ϑέμις οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς οἰκίας γε-- 
νέσϑαι τῶν ἱερῶν ὀργιαξομένων᾽ αὐταὶ δὲ xa® ξαυτὰς 

40 αἱ γυναῖκες πολλὰ τοῖς Ὀρφικοῖς ὁμολογοῦντα δρᾶν λέ-- 
γονται περὶ τὴν ἱερουργίαν. Ὅταν οὖν ὁ τῆς ξορτῆς 
καϑήκῃ χρόνος, ὑπατεύοντος ἢ στρατηγοῦντος ἀνδρός, 
αὐτὸς μὲν ἐξίσταται καὶ πᾶν τὸ ἄρρεν, ἡ δὲ γυνὴ τὴν 
οἰκέαν παραλαβοῦσα διακοσμεῖ. Καὶ τὰ μέγιστα νύκτωρ 

46 τδλεῖται, παιδιᾶς ἀναμεμιγμένης ταῖς παννυχίσι καὶ 
μουσικῆς ἃ ἅμα πολλῆς παρούσης. 

X. Ταύτην τότε τὴν ἑορτὴν τῆς Πομπηΐας ἐπιτε-- 
λούσης, ὁ Κλώδιος οὔπω; γενειῶν καὶ διὰ τοῦτο λήσειν 
οἰόμενος ἐσθῆτα καὶ σκευὴν ψαλτρίας ἀναλαβὼν ἐχώρει,112 

80 νέᾳ γυναικὶ τὴν ὄψιν ἐοικώς. Καὶ ταῖς ϑύραις ἐπιτυ-- 
χὼν ἀνεωῳγμέναις εἰσήχθη μὲν ἀδεῶς ὑπὸ τῆς συνει-- 
δυίας ϑεραπαινέδος, ἐκείνης δὲ προδραμούσης, ὡς τῇ 
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Πομπηΐᾳ φράσειε, καὶ γενομένης διατριβῆς, περιμένειν 
μὲν ὅπου κατελεέφϑη τῷ Κλωδέῳ μὴ καρτεροῦντι, πλα- 
νωμένῳ δ᾽ ἐν οἰχέᾳ μεγάλῃ καὶ περιφεύγοντε τὰ φῶτα 
προσπεσοῦσα τῆς Αὐρηλίας ἀκόλουϑος ὡς δὴ γυνὴ γυ- 
ναῦκα παίξειν προὐκαλεῖτο, καὶ μὴ βουλόμενον εἰς τὸ ὅ 
μέσον εἷλκε, καὶ τίς ἐστι καὶ πόθεν ἐπυνθάνετο. Τοῦ 
δὲ Κλωδίου φήσαντος ἄβραν πδριμένεια Πομπηΐας, 
αὐτὸ τοῦτο καλουμένην » καὶ τῇ φωνῇ γενομένου κατα- 
φανοῦς, ἡ μὲν ἀκόλουθος εὐθὺς ἀπεπήδησε κραυγῇ 
πρὸς τὰ φῶτα καὶ τὸν ὄχλον ἄνδρα Ἰεφωρακέναϊ βοῶσα, 10 
τῶν δὲ γυναικῶν διαπτοηθεισῶν ἡ Avondla τὰ μὲν 
ὄργια τῆς ϑεοῦ xavéxavos καὶ συνεκάλυψεν, αὐτὴ δὲ 
τὰς ϑύρας ἀποκλεῖσαι κελεύσασα περιῇει τὴν οἰκίαν 
ὑπὸ λαμπάδων ξητοῦσα τὸν Κλώδιον. Εὐὑὐὑρίσκεται δ᾽ 
εἰς οἴκημα παιδίσκης, ἡ συνεισῆλθε, καταπεφευγώς᾽ 15 
καὶ γενόμενορ φανερὸς ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἐξελαύνεται 
διὰ τῶν ϑυρῶν. Τὸ δὲ πρᾶγμα καὶ νυκτὸς εὐθὺς αἵ 
γυναῖκες ἀπιοῦσαι τοῖς αὑτῶν ἔφραξον. ἀνδράσι, μαὶ 
usd” ἡμέραν ἐχώρει. διὰ τῆς πόλεως λόγος, ὡς ἀϑέσμοις 
ἐπικεχειρηκότος τοῦ Κλωδίου καὶ δέκην οὐ τοῖρ ὕβρι- 0 
σμένοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς θεοῖς ὀφεί- 
λοντος. Ἐγράψατο μὲν οὖν τὸν Κλώδιον εἷς τῶν δη-- 
μάρχων ἀσεβείας, καὶ συνέστησαν ἐπ᾽ αὐτὸν of δυνατώ- 
τατον τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς, ἄλλας τε δεινὰς ἀσελγείας 
καταμαρτυροῦντες καὶ μοιχδέαν ἀδελφῆς, ἢ Asvnoviip 25 
συνῳκήκει. Πρὸς δὲ τὰς τούτων σπουδὰς ὁ δῆμος ἂν-- 
τιτάξας ἑαυτὸν 7 ἥμυνϑ τῷ Κλοδίέῳ, καὶ μέγα πρὸς τοὺς 
δικαστὰς ὄφελος ἦν ἐκκοεκληγμένους καὶ δεδοικότας τὸ 
πλῆϑος. Ὁ δὲ Καῖσαρ ἀπεπέμψατο μὸν εὐθὺς τὴν Πομ- 
πηΐαν, μάρτυς δὲ πρὸς τὴν δίκην κληθεὶς οὐδὲν ἔφη 80 
τῶν λεγομένων κατὰ τοῦ Κλωδίου γιγνώσκειν. ‘Qg δὲ 
τοῦ λόγου παραδόξου φανέντος ὁ κατήγορος ἠρωώτησε 
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»Πῶς οὖν ἀπεπόμψω τὴν γυναῖκα; © One ἔφη «τὴν 
ἐμὴν ἠξώουν μηδὲ ὑπονοηθῆναι.“ς Ταῦτα οἵ μὲν οὕτω 
φρονοῦντα τὸν Καίσαρα λέγουσιν εἰπεῖν, of δὲ τῷ δήμῳ 
χαριξόμενον ὡρμημένῳ σώξειν τὸν Κλώδιον. “Axopsv— 

Bye. δ᾽ οὖν τὸ ἔγκλημα τῶν πλείστων δικαστῶν συγκε-- 
χυμένοις τοῖς γράμμασι τὰς γνώμας ἀποδόντων, ὅπως 
μήτε παρακινδυνεύσωσιν ἐν τοῖς πολλοῖς καταψηφισά-- 

μενοι μήτε ἀπολύσαντες ἀδοξήσωσι παρὰ τοῖς ἀρέστοις. 
ΧΙ. Ὁ δὲ Καῖσαρ svdvg ἀπὸ τῆς στρατηγίας τῶν 

10 ἐπαρχιῶν τὴν Ἰβηρίαν λαβών, ag ἦν δυσδιάϑετον αὐτῷ 
τὸ περὶ τοὺς δανειστὰς ἐνοχλοῦνταρ ἐξιόντι καὶ κατα-: 
βοῶντας, ἐπὶ Κράσσον κατέφυγε πλουσιώτατον ὄντα 
Ῥωμαίων, δεόμενον δὲ τῆς Καίσαρος ἀχμῆς καὶ ϑερμό- 
τητος ἐπὶ τὴν πρὸς Πομπήϊον ἀντιπολιτείαν. ᾿δναδεξα-- 

15 μένου δὲ τοῦ Κράσσου τοὺς μάλιστα χαλεποὺς καὶ ἀπα- 
ραιτήτους τῶν δανειστῶν καὶ διεγγυήσαντος ὀκτακοσίων 
καὶ τριάκοντα ταλάντων, οὕτως ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν ἐπ-- 
αρχίαν. Δέγεται δὲ, τὰς “Αλπειρ ὑπερβάλλοντος αὐτοῦ 
καὶ πολέχνιόν τε βαρβαρικὸν οἰκούμενον ὑπὸ ἀνθρώπων 

0 παντάπασιν ὀλέγων καὶ λυπρὸν παρερχομένου, τοὺς 
ἑταίρους ἅμα γέλωτι καὶ μετὰ παιδιᾶς Ἦ που“ φάναι 
οηκἀνταῦϑά τινές εἰσιν ὑπὲρ ἀρχῶν φιλοτιμέαι καὶ περὶ 
πρωτείων audio καὶ φϑόνοι τῶν δυνατῶν πρὸς ἀλλή- 
doug; τὸν δὲ Καίσαρα σπουδάσαντα πρὸς αὐτοὺς εἰ- 

a5 πεῖν “Ἐγὼ μὲν ἐβουλόμην παρὰ τούτοις εἶναι μᾶλλον 
πρῶτος ἢ παρὰ Ῥωμαίοις δούτερος.( Ὁμοέως δὲ πάλιν 
ἐν Ἰβηρίᾳ σχολῆς οὔσης ἀναγινώδκοντά τι τῶν περὶ 
“4λεξάνδρου γεγραμμένων σφόδρα γενέσϑαι πρὸς ἑαυτῷ 
σᾳολὺν χρόνον, εἶτα καὶ δακρῦσαι'" τῶν δὲ φίλων ϑαυ-Ἴ18 

30 μασάντων τὴν αἰτίαν εἰπεῖν" ,, Οὐ doxst ὑμῖν ἄξιον εἷ-- 
vat λύπης, εἰ τηλικοῦτος μὲν ὧν ᾿Δ4λέξανδρορ ἤδη 
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τοσούτων ἐβασίλευεν, ἐμοὶ δὲ λαμπρὸν οὐδὲν οὔπω πέ- 
πρᾶκται; *° 

XIL Τῆς γοῦν Ἰβηρίας ἐπιβὰς εὐθὺς ἦν ἐνεργός, 
ὥσθ᾽ ἡμέραις ὀλέγαις δέκα σπείρας συναγαγεῖν πρὸς 
ταῖς πρότερον οὔσαις εἴκοσι͵ καὶ στρατεύσας ἐπὶ Καλαῖ- 5 
κοὺς καὶ “υσιτανοὺς κρατῆσαι καὶ προελθεῖν ἄχρι τῆς 
ἔξω ϑαλάσσης τὰ μὴ πρότερον ὑπακούοντα Ῥωμαίοις 
ἄϑνη καταστρεφόμενος. Θέμενος δὲ τὰ τοῦ πολέμου 
φαλῶς οὐ χεῖρον ἐβράβευε τὰ τῆς εἰρήνης, ὁμόνοιαν τε 
ταῖς πόλεσι καθιστὰς καὶ μάλιστα τὰς τῶν χρεωφειλε- 10 
τῶν καὶ ϑανειστῶν ἰώμενος διαφοράς. Ἔταξε γὰρ τῶν 
προσιόντων τοῖς ὀφείλουσι καϑ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν δύο 
μὲν μέρη τὸν δανειστὴν ἀναιρεῖσϑαι, τῷ δὲ λοιπῷ χρῆ- 
σϑαι τὸν δεαπύτην, ἄχρι ἂν οὕτως ἐκλυϑῇ τὸ δάνειον. 
Ἐπὶ τούτοις εὐδοκιμῶν «ἀπηλλάγη τῆς ἐπαφχίαρ, αὐτός 15 
τε πλούσιος γεγονὼς καὶ τοὺς στρατιώτας ὠφεληκὼς 
ἀπὸ τῶν στρατειῶν καὶ προσηγορευμένος αὐτοχράτωρ 
wx αὐτῶν. 

XIII. Ἐπεὶ δὲ τοὺς μὲν μνωμένους ϑρέαμβον ἔξω 
διατρίβειν ἔδει, τοὺς δὲ μετιόντας ὑπατείαν παρόντας 20 
ἐν τῇ πόλει τοῦτο ράττειν, ἐν τοιαύτῃ γεγονὼς ἀντι-- 
voute καὶ πρὸς αὐτὰς τὰς ὑπατικὰς ἀφιγμένος ἀρχαιρε- 
σίας ἔπεμψε πρὸς τὴν σύγκλητον αἰτούμενος αὐτῷ δο- 
ϑῆναι παραγγέλλειν εἰς ὑπατείαν ἀπόντι διὰ τῶν φέλων. 
Κάτωνος δὲ πρῶτον μὲν ἰσχυριξομένου τῷ νόμῳ πρὸς 35 
τὴν ἀξέωσιν. εἶτα, ὡς ἑώρα πολλοὺς τεϑεραπευμένους 
ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, ἐκκφούσαντος τῷ χρόνῳ τὸ πρᾶγμα 
καὶ τὴν ἡμέραν ἐν τῷ λέγειν κατατρίψαντος. ἔγνω τὸν 
ϑρέαμβον ἀφεὶς ὁ Καῖσαρ ἔχεσϑαι τῆς vnarstag: καὶ 
παρελθὼν εὐθὺς ὑποδύεται πολέίτουμά τι πάντας ἀν-- 80 
ϑρώπους ἐξαπατῆσαν πλὴν Κάτωνος. Ἦν δὲ τοῦτο 
διαλλαγὴ Πομπηΐου καὶ Κράσσου τῶν μέγιστον ἐν τῇ 
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πόλει δυναμένων" οὗς συναγαγὼν ὁ Καῖσαρ sig prdtaw 
ἐκ διαφορᾶς, καὶ τὴν ax’ ἀμφοῖν συνενεγκάμενος ἰσχυν 
εἰς ἑαυτόν, ἔργῳ φιλάνθρωπον ἔχοντι προσηγορίαν ἔλαϑε 
μεταστήσας τὴν πολιτείαν. Οὐ γάρ, ὡς of πλεῖστοι νο-- 

5 μέξουσιν, ἡ Καίσαρος καὶ Πομπηΐου διαφορὰ τοὺς ἐμ-- 
φυλίους ἀπειργάσατο πολέμους, ἀλλὰ μᾶλλον ἡ φιλέα, 
συστάντων ἐπὶ καταλύσει τῆς ἀριστοχρατίας τὸ πρῶτον, 
εἶτα οὕτως καὶ πρὸς ἀλλήλους διαστάντων. Κάτωνε dd 
πολλάκις τὰ μέλλοντα προϑεσπίξζοντι περιῆν δυσκόλου 

Ἰομὲν ἀνθρώπου τότε καὶ πολυπράγμονος, ὕστερον δὲ 
φρονέμου μέν, οὐκ εὐτυχοῦς δὲ συμβούλου λαβεῖν δόξαν. 

XIV. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ Καῖσαρ ἐν μέσῳ τῆς Κράσσον 
καὶ Πομπηΐου φιλίας δορυφορούμενος ἐπὶ τὴν ὑπατεέαν 
κατήχϑη᾽ καὶ λαμπρῶς ἀναγορευϑ εἰς μετὰ Καλπουρ- 

16 νέου Βύβλου καὶ καταστὰς δέθυτὴν ἀρχὴν εὐθὺς εἰσέ- 
PEE νόμους οὐχ ὑπάτῳ προσήκοντας, ἀλλὰ δημάρχῳ 
τινὶ ϑρασυτάτῳ » πρὸρ ἡδονὴν τῶν πολλῶν κληρουχίας 
τινὰς χώρας καὶ διανομὰς εἰσηγούμενος. Ἐν δὲ τῇ βουλῇ 
τῶν καλῶν τὸ καὶ ἀγαθῶν ἀντιχρουσάντων πάλαι δεό- 

20 pevog προφάσεως ἀνακραγὼν καὶ μαρτυράμενος,, ὡς slg 
τὸν δῆμον ἄκων ἐξελαύνοιτο ϑεραπεύσων ἐκεῖνον ἐξ 
ἀνάγκης ὕβρει καὶ χαλεπότητι τῆς βουλῆς, πρὸς αὐτὸν 
ἐξεπήδησε᾽ καὶ περιστησάμενος ἔνϑεν μὲν Κράσσον, 
ἔνϑεν δὲ Πομπήϊον, ἠρώτησεν, af τοὺς νόμους ἐπαν- 

%votev. Ἐπαινεῖν δὲ φασκόντων, παρεχάλϑιε βοηϑεῖν ἐπὶ 
τοὺς ἐνέστασϑαι μετὰ ξιφῶν ἀπειλοῦντας. κεῖνοι δὲ 
ὑπισχνοῦντο Πομπήϊος δὲ καὶ προσεπεῖπεν., ὡς ἀφέ- 
ξοιτο πρὸρ τὰ ξέφη μετὰ τοῦ ξέφους καὶ ϑυρεὸν κομέ- 
ἔων. Ἐπὶ τούτῳ τοὺς μὲν ἀριστοκρατικοὺς ἠνίασεν, οὐκ 

80 ἀξίαν τῆς ̓περὲ αὐτὸν αἰδοῦς. οὐδὲ τῆς πρὸς τὴν συγ- 
κλητον εὐλαβείας πρέπουσαν, ἀλλὰ μανικὴν καὶ μειρα- 
κιώδη φωνὴν ἀκούσαντας, ὁ δὲ δῆμος ἤσθη. Katoug 

a 
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714083 μειξόνωρ ὅτι τῆς Πομπηΐου δυνάμρως ὑποδραττόμε--: 
νος, ἦν γὰρ αὐτῷ Ἰουλία θυγάτηρ ἐγγεγυημένη Zeo- 
ουτλέῳ Καιπέωνε, ταύτην ἐνεγγύησε Πομπηΐῳ, τὴν δὲ 
Πομπηΐου τῷ Σερουϊλίῳ sacey ἔφησεν, οὐδὲ αὐτὴν 
ἀνέγγυον oveay, ἀλλὰ Φαύστῳ τῷ Σύλλα παιδὶ καϑω-- 5 
μολογημένην. Ὀλέγῳ δὸ ὕστερον Καῖσαρ ἠγάγετο Καλ-- 
πουρνέαν ϑυγατέρα Πεέσωνος. τὸν δὲ Πείσωνα κατέ- 
ornosy ὕπατον εἰς τὸ μέλλον, ἐνταῦϑα δὴ καὶ σφόδρα 
μαρτυρομένου Κάτωνος καὶ βοῶντος οὐκ ἀνεκτὸν εἶναι, 
γάμοις διαμαστροπευομένης τῆς ἡγεμονέας καὶ διὰ γυ- 10 
νοέων εἰς ἐπαρχίας καὶ στρατεύματα καὶ δυνάμεις ἀλ-- 
λήλους ἀντεισαγόντων. Ὁ μὲν οὖν συνάρχων τοῦ Καί- 
σαφος Βύβλος. ἐπεὶ κωλύων τοὺς νόμους οὐδὸν ἐπέραι-- 
vev, ἀλλὰ πολλάκις ἐχινδύνευε μετὰ Κάτωνος ἐπὶ τῆς 
ἀγορᾶς ἀποθανεῖν, ἐγκλεισάμενος οἴκοι τὸν τῆς ἀρχῆς 16 
χρόνον διετέλεσε. Πομπήϊος δὲ γήμας εὐθὺς ἐνέπλησε 
τὴν ἀγορὰν ὅπλων καὶ συνεπεκύρου τῷ δήμῳ τοὺς νό- 
μους, Καίσαρι δὲ τὴν ἐντὸς “AAnsov καὶ τὴν ἐκτὸς ἅπα-- 
σαν Κελτικὴν προαϑεὶς τὸ Ἰλλυρικὸν μετὰ ταγμάτων 
τεσσάρων εἰς πενταετέαν. Κάτωνα μὲν οὖν ἐπιχειρή-- 20 
σαντα τούτοις ἀντιλέγειν ἀπῆγεν sig φυλακὴν ὁ Καῖ- 
Gag, οἰόμονος αὐτὸν ἐπικαλέσεσθαι τοὺς δημάρχους" 
éxstuov δὲ ἀφώνου βαδίζοντος ὁρῶν ὁ Καῖσαρ οὐ μό- 
νον τοὺς κρατίστους δυσφοροῦντας, ἀλλὰ καὶ τὸ δημο- 
τικὸν αἰδοῖ τῆς Κάτωνος ἀρετῆς σιωπῇ καὶ pera κατη- 25 
φεέας éxdusvov, αὐτὸς ἐδεήθη κρύφα τῶν δημάρχων 
ἑνὸς ἀφελέσϑαι τὸν Κάτωνα. Τῶν δὲ ἄλλων συγκλη- 
τικῶν ὀλίγοι παντάπασιν αὐτῷ συνήεσαν εἰς βουλήν, 
of δὲ λοιποὶ δυσχεραένοντες ἐκποδὼν ἦσαν. Εἰπόντος 
63 Κονσιδίου τινὸς τῶν σφόδρα γερόντων. ὡς φοβού-- 80. 
pevos ta ὅπλα καὶ τοὺς στρατιώτας οὐ συνέρχοιντο .» Τί 
ovr ἔφη ὁ Καῖσαρ ,,ov καὶ σὺ ταῦτα δεδιὼς οἰκου-- 
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φιλοτιμέας ἐπὶ πολλοῖς χρήμασιν. Ὁ δὲ καὶ πλεέω προσ-- 
δανεισάμενος ἔφη διαγωνιεῖσθαι. Τῆς δ᾽ ἡμέρας ἐν- 
στάσης καὶ τῆς μητρὸς ἐπὶ τὰς θύρας αὐτὸν οὐκ ada- 
κρυτὶ προπεμκούσης, ἀσπασάμενος αὐτήν 4,2 μῆτερ “ 

δ sine ,»»τήμερον ἢ ἀρχιερέα τὸν υἱὸν ἢ φυγάδα oper.“ 
Διενεχϑείσης δὲ τῆς ψήφου καὶ γενομένης ἁμίλλης 

᾿ἐκράτησε,καὶ παρέσχε τῇ βουλῇ καὶ τοῖς ἀρέστοις φόβον 
ὡς ἐπὶ πᾶν θρασύτητος προάξων τὸν δῆμον. Ὅϑεν οἵ 
περὲ Πείσωνα καὶ Κάτλον ἠτιῶντο Κικέρωνα φεισάμε-- 

10 νον Καίσαρος ἐν τοῖς περὶ Κατιλέναν λαβὴν παρασχόν- 
τος. Ὁ γὰρ δὴ Κατιλένας οὐ μόνον τὴν πολιτείαν μετα-- 
βαλεῖν, ἀλλ᾽ ὅλην ἀνελεῖν τὴν ἡγεμονίαν καὶ πάντα τὰ 
πράγματα συγχέαι διανοηϑεὶς αὐτὸς μὲν ἐξέπεσε, πδρε-- 
πταίσας ἐλάττοσιν ἐλέγχοις πρὸ τοῦ τὰς ἐσχάτας αὐτοῦ 

16 βουλὰς ἀποχαλυφϑῆναι, Δέντλον δὲ καὶ Κέϑηγον ἐν 
τῇ πόλει διαδόχους ἀπέλιπε τῆς συνωμοσίας, οἷς εἰ μὲν 
κρύφα παρεϊχέτι ϑάρσους καὶ δυνάμϑδως ὁ Καῖσαρ ἄδηλόν 
ἐστιν, ἐν δὲ τῇ βουλῇ κατὰ κράτος ἐξελεγχϑέντων καὶ 
Κικέρωνος τοῦ ὑπάτου γνώμας. ἐρωτῶντος περὶ κολά- 

40 σεως ἕκαστον, of μὲν ἄλλοι μέχρι Καίσαρος ϑανατοῦν 
ἐκέλευον, ὁ δὲ Καῖσαρ ἀναστὰς λόγον διῆλϑε πεφρον- 
τισμένον, ὡς ἀποκτεῖναι μὲν ἀκρέτους ἄνδρας ἀξιώματι 
καὶ γένει λαμπροὺς οὐ δοκεῖ πάτριον οὐδὲ δίκαιον εἷ-- 
VOL, μὴ μετὰ τῆς ἐσχάτης ἀνάγκης, δἰ δὲ φρουροῖντο 

46 δεϑέντες ἐν πόλεσι τῆς Ἰταλίας, ag av αὐτὸς ἔληται Κι- 
κέρων. μέχρε οὗ καταπολεμηϑῇ Κατιλίνας, ὕστερον ἐν 
εἰρήνῃ καὶ xa® ἡσυχίαν περὶ ἑκάστου τῇ βουλῇ γνῶναι 
παρέξει. 

VIM. Οὕτω δὲ τῆς γνώμης φιλανθρώπου φανείσης 111 
30 καὶ τοῦ λόγου δυνατῶς ἐπ᾽ αὐτῇ φηϑέντος οὐ μόνον of 

μετὰ τοῦτον ἀνιστάμενοι προσετέθεντο, πολλοὶ δὲ καὶ 
τῶν πρὸ αὐτοῦ τὰς εἰρημένας γνώμας ἀπειπάμενοι πρὸς 
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τὴν ἐκδένου μετέστησαν, ἕως ἐπὶ Κάτωνα τὸ πρᾶγμα 
καὶ Κάτλον περιῆλϑε. Τούτων δὲ νεανικῶς ἐναντιω-- 
ϑέντων, Κάτωνος δὲ καὶ τὴν ὑπόνοιαν ἅμα τῷ λόγῳ 
συνεπερείσαντος αὐτῷ καὶ συγκατεξαναστάντος ἐρρω-- 
μόνως, οἵ μὲν ἄνδρες ἀποθανούμενοι παρεδόθησαν, 5 
Καίσαρι δὲ τῆς βουλῆς ἐξιόντε πολλοὶ τῶν Κικέρωνα 
φρουρούντων τότε νέων γυμνὰ τὰ ξίφη συνδραμόντες 
ἐπέσχον. ᾿4λλὰ Κουρέων τὸ λέγεται τῇ τηβέννῳ περι-- 
βαλὼν ὑπεξαγαγεῖν, αὐτός τὸ ὁ Κικέρων, ὡς οἵ νεανέ- 
Oxo προσέβλεψαν, ἀνανεῦσαι, φοβηϑεὶς τὸν δῆμον ἢ 10 
τὸν φόνον ὕλως ἄδικον καὶ παράνομον ἡγούμενος. 
Τοῦτο μὲν οὖν οὐκ οἶδα ὅπως ὁ Κικέρων, εἴπερ ἦν 
ἀληϑέρ,) ἐν τῷ περὶ τῆς ὑπατϑίας οὐκ ἔγραψεν αἰτέαν 
ὃὲ εἶχεν ὕστερον ὡς ἄριστα τῷ καιρῷ τότε παρασχόντι 
κατὰ τοῦ Καίσαρος μὴ χρησάμενος, ἀλλ᾽ ἀποδειλιάσας 16 
τὸν δῆμον ὑπερφυῶς περιεχόμενον τοῦ Καέσαρος, ὅς 
ys καὶ wer’ ὀλέγας ἡμέρας εἰς τὴν βουλὴν εἰσελθόντος 
αὐτοῦ καὶ περὶ ὧν ἐν ὑποψίαις ἦν ἀπολογουμένου καὶ 
περιπέπτοντος θορύβοις xovngols, ἐπειδὴ πλεέων τοῦ 
συνήθους ἐγέγνετο τῇ βουλῇ καϑεξομένῃ χρόνος. &x- 20 
HAs μετὰ κραυγῆς καὶ περιέστη τὴν σύγκλητον, ἀπαι-- 
τῶν τὸν ἄνδρα καὶ κελεύων ἀφεῖναι. Διὸ καὶ Κάτων 
φοβηϑεὶς μάλιστα τὸν ἐκ τῶν ἀπόρων νδωτερισμόν, of 
τοῦ παντὸς ὑπέκκαυμα πλήϑους ἦσαν ἐν τῷ Καίσαρι 
tag ἐλπίδας ἔχοντες, ἔπεισε τὴν σύγχλητον ἀπονεῖμαι 25 
σιτηρέσιον αὐτοῖς ἔμμηνον, ἐξ οὗ δαπάνης μὲν ἕπτα-- 
κόσιαι πεντήχοντα μυριάδες ἐνιαύσιοι προσεγένοντο 
τοῖς ἄλλοις ἀναλώμασι, τὸν μέντοι μέγαν ἐν τῷ παρόντι 
φόβον ἔσβεσε περιφανῶς τὸ πολέτευμα τοῦτο, καὶ τὸ 
πλεῖστον ἀπέρρηξο τῆς Καίσαρος δυνάμεως καὶ διδσκέ-- 80 
δασεν ἐν καιρῷ, στρατηγεῖν μέλλοντος καὶ φοβερωτέφου 
διὰ τὴν ἀρχὴν ὄντος. 

24 * 
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IX. Οὐ μὴν ἀπέβη τι ταραχῶδες an’ αὐτῆς. ἀλλὰ 
καὶ τύχη τις ἄχαρις τῷ Καίσαρι συνηνέχϑη περὶ τὸν 
οἶκον. Πόπλιος Κλώδιος ἦν ἀνὴρ γένει μὲν εὐπατρέδης 
καὶ πλούτῳ καὶ λόγῳ λαμπρός, ὕβρει δὲ καὶ θρασύτητι 

5 τῶν ἐπὶ βδελυρίᾳ περιβοήτων οὐδενὸρ δεύτερος. Ov- 
tos ἤρα Πομπηΐας τῆς Καίσαρος γυναικὸς οὐδὲ αὐτῆς 
ἀκούσης. ᾿4λλὰ φυλακαί τε τῆς γυναικωνέτιδος ἀκρι-- 
βεῖς ἦσαν͵ ἥ τε μήτηρ τοῦ Καίσαρος Avonila, γυνὴ σώ- 
Powy, περιέπουσα τὴν νύμφην ἀεὶ χαλεπὴν καὶ παρα- 

10 χεκινδυνευμένην αὐτοῖς ἐποίει τὴν ἔντευξιν. Ἔστι δὲ 
Ῥωμαίοις ϑεὸς ἣν ᾿4γαϑὴν ὀνομάξουσιν, ὥσπερ Ἔλλη- 
veg Γυναικείαν. Καὶ Φρύγες μὲν οἰκειούμενοι Μίδα 

unrtéon τοῦ βασιλέως γενέσϑαι φασί, Ῥωμαῖοι δὲ νύμ-- 
φην Aevada Φαύνῳ συνοικήσασαν, Ἕλληνες δὲ τῶν 

15 Διονύσου μητέρων. τὴν ἄρρητον. Ὅϑεν ἀμπελένοις τε 
τὰς σκηνὰς κλήμασιν ἑορτάξουσαι κατερέφουσι, καὶ δρά-- 
κῶν ἱερὸς παρακαϑέδρυται τῇ ϑεῷ κατὰ τὸν μῦϑον. 
ἄνδρα δὲ προσελϑεῖν οὐ ϑέμις οὐδ᾽ ἐπὶ τῆς οἰχίας γε-- 
νέσϑαι τῶν ἱερῶν ὀργιαξομένων᾽ αὐταὶ δὲ xa ξαυτὰς 

20 αἱ γυναῖκες πολλὰ τοῖς Ὀρφικοῖς ὁμολογοῦντα δρᾶν λέ-- 
γονται περὶ τὴν ἱερουργίαν. Ὅταν οὖν ὁ τῆς ξορτῆς 
καϑήκῃ χρόνος. ὑπατεύοντος ἢ στρατηγοῦντος ἀνδρός, 
αὐτὸς μὲν ἐξίσταται καὶ πᾶν τὸ ἄρρεν, ἡ δὲ γυνὴ τὴν 
οἰκέαν παραλαβοῦσα διακοσμεῖ. Καὶ τὰ μέγιστα νύκτωρ 

46 τελεῖται, παιδιᾶς ἀναμεμιγμένης ταῖς παννυχίέσι καὶ 
μουσικῆς ἅμα πολλῆς παρούσης. 

X. Ταύτην τότε τὴν ἑορτὴν τῆς Πομπηΐας ἐπιτε-- 
Aovons, 6 Κλώδιος οὕπω γενειῶν καὶ διὰ τοῦτο λήσειν 
οἐόμενος ἐσθῆτα καὶ σχευὴν ψαλτρίας ἀναλαβὼν ἐχώρει,113 

80 νέᾳ γυναικὶ τὴν ὄψιν ἐοικώς. Καὶ ταῖς ϑύραις ἐπιτυ- 

χὼν ἀνεῳγμέναις εἰσήχθη μὲν ἀδεῶς ὑπὸ τῆς συνει-- 
δυέας ϑεραπαινέδος, ἐκείνης δὲ προδραμούσης, ὡς τῇ 
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Πομπηΐᾳ φράσειε, καὶ γενομένης διατριβῆς, περιμένειν 
μὲν ὅπου κατελείφϑη τῷ Κλωδίῳ μὴ καρτεροῦντι, πλα-- 
νωμένῳ δ᾽ ἐν οἰκέᾳ μεγάλῃ καὶ περιφεύγοντι τὰ φῶτα 
προσπεσοῦσα τῆς Αὐρηλίας ἀκόλουϑος ὡς δὴ γυνὴ yv- 
ναῦκα παίζειν προὐχαλεΐτο, καὶ μὴ βουλόμενον εἰς τὸ ὅ 
μέσον εἷλκε, καὶ τές ἐστι καὶ πόϑεν ἐπυνθάνετο. Τοῦ 
δὲ Κλωδίου φήσαντος: ἄβραν πδριμένδιν Πομπηΐας, 
αὐτὸ τοῦτο καλουμένην; καὶ τῇ φωνῇ γενομένου κατα-- 
φανοῦς, ἡ μὸν ἀκόλουϑος εὐθὺς ἀπεπήδησε κραυγῇ 
πρὸς τὰ φῶτα καὶ τὸν ὄχλον, ἄνδρα Ἰεφωρακέναὶϊ βοῶσα, 10 
τῶν δὲ γυναικῶν διαπτοηθεισῶν ἡ «ὑρηλία τὰ μὲν 
ὄργια τῆς θεοῦ κατέπαυσε καὶ συνεκάλυψεν, αὐτὴ δὲ 
τὰς ϑύρας ἀποκλεῖσαι κελεύσασα περιΐει τὴν οἰκέαν 
ὑπὸ λαμπάδων ξητοῦσα τὸν Κλώδιον. Εὑρίσπκεται δ᾽ 
εἰς οἴκημα παιδίσκης, ἡ συνεισῆλθε, καταπεφευγώς" 15 
καὶ γϑονόμενορ φανερὸς ὑπὸ τῶν γυναικῶν ἐξολαύνεται 
διὰ τῶν ϑυρῶν. To δὲ πρᾶγμα καὶ νυκτὸς εὐθὺς αἵ 
γυναῖκες ἀπιοῦσαι τοῖς αὑτῶν ἔφραξον ἀνδράσι, καὶ 
usd” ἡμέραν ἐχώρει διὰ τῆς πόλεως λόγος, ὡς ἀϑέσμοις 
ἐπικεχειρηκότος τοῦ Κλωδίου καὶ δέκην οὐ τοῖρ ὑβρι- 20 
σμένοις μόνον, ἀλλὰ καὶ τῇ πόλει καὶ τοῖς ϑεοῖς ὀφεί- 
λοντος. Ἐγράψατο μὲν οὖν τὸν Κλώδιον εἷς τῶν δη- 
μάρχων ἀσεβεέας͵ καὶ συνέστησαν ἐπ᾽ αὐτὸν of δυνατώ- 
τατοι τῶν ἀπὸ τῆς βουλῆς, ἄλλας te δεινὰς ἀσελγείας 
καταμαρτυροῦντες καὶ μοιχείαν ἀδελφῆς, 7 Asvnoviig 25 
συνῳκήκει. Πρὸς δὲ τὰς τούτων σπουδὰς ὁ δῆμος ἀν-- 
τιτάξας ἑαυτὸν 7 ἤμυνε τῷ Κλωδέῳ, καὶ μέγα πρὸς τοὺς 
δικαστὰς ὄφελος ἦν dnxexAnyndvons καὶ δεδοικότας τὸ 
πλῆϑος. Ὁ δὲ Καῖσαρ ἀπεπέμψατο μὸν εὐθὺς τὴν Πομ- 
πηΐαν, μάρτυς δὲ πρὸς τὴν δίχην κληθεὶς οὐδὲν ἔφη 80 
τῶν λεγομένων κατὰ τοῦ Κλωδίου γιγνώσκειν. Ὡς δὲ 
τοῦ λόγου παραδόξου φανέντος ὁ κατήγορος ἠρώτησε 
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»» Πῶς οὖν ἀπεπέμψω τὴν γυναῖκα; Ore ἔφη... τὴν 

ἐμὴν ἠξίουν μηδὲ ὑπονοηθῆναι.““ Ταῦτα of μὲν οὕτω 
φρονοῦντα τὸν Καίσαρα λέγουσιν εἰπεῖν, of δὲ τῷ δήμῳ 
χαριξόμενον ὡρμημένῳ σώξειν τὸν Κλώδιον. ᾿Δποφεύ-- 

Bye. δ᾽ οὖν τὸ ἔγκλημα τῶν πλείστων δικαστῶν συγκε-- 
χυμένοις τοῖρ γράμμασι τὰς γνώμας ἀποδόντων, ὅπως 
μήτε παρακινδυνεύσωσιν ἐν τοῖς πολλοῖς καταψηφισά-- 
μενοι μήτε ἀπολύσαντες ἀδοξήσωσι παρὰ τοῖς ἀρέστοις. 

ΧΙ. Ὁ δὲ Καῖσαρ εὐθὺς ἀπὸ τῆς στρατηγίας τῶν 
10 ἐπαρχιῶν τὴν Ἰβηρίαν λαβών, wg ἦν δυσδιάθετον αὐτῷ 

τὸ περὶ τοὺς δανειστὰς ἐνοχλοῦντας ἐξιόντι καὶ κατα-: 
βοῶντας, ἐπὶ Κράσσον κατέφυγε πλουσιώτατον ὄντα 
Ῥωμαίων, δεόμενον δὲ τῆς Καίσαρος ἀχμῆς καὶ ϑερμό- 
τητος ἐπὶ τὴν πρὸς Πομπήϊον ἀντιπολιτείαν. ᾿Δναδεξα-- 

15 μένου δὲ τοῦ Κράσσου τοὺς μάλιστα χαλεποὺς καὶ ἀπα-- 
ραιτήτους τῶν δανειστῶν καὶ διεγγυήσαντος ὀκτακοσίων 
καὶ τριάκοντα ταλάντων, οὕτως ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν éx- 
αρχέαν. Δέγεται db, τὰς άλπειρ ὑπερβάλλοντος αὐτοῦ 
καὶ πολέχνειόν τε βαρβαρικὸν οἰκούμενον ὑπὸ ἀνθρώπων 

ὁ παντάπασιν ὀλέγων καὶ λυπρὸν παρερχομένου, τοὺρ 
ἑταίρους ἅμα γέλωτι καὶ μετὰ παιδιᾶς Ἦ που“ φάναι 
»κἀνταῦϑαά τινέρ εἰσιν ὑπὲρ ἀρχῶν φιλοτιμέαι καὶ περὶ 
πρωτείων ἄμιλλαι καὶ φϑόνοι τῶν δυνατῶν πρὸς ἀλλή-- 
λους; “ τὸν 03 Καίσαρα σπουδάσαντὰ πρὸς αὐτοὺς εἰ- 

a5 πεῖν Kyo μὲν ἐβουλόμην παρὰ τούτοιρ εἶναι μᾶλλον 
πρῶτος ἢ παρὰ Ῥωμαίοις δούτερος.““ Ὁμοίως δὲ πάλιν 
ἐν Ἰβηρίᾳ σχολῆς οὔσης ἀναγινώδκοντά τι τῶν περὶ 
᾿4λεξάνδρου γεγραμμένων σφόδρα γενέσθαι πρὸς ἑαυτῷ 
πολὺν χρόνον, εἶτα καὶ δακρῦσαι" τῶν δὲ φίλων ϑαυ- 718 

ὃ0 μασάντων τὴν αἰτίαν εἰπεῖν" ,, Ov δοκεῖ ὑμῖν ἄξιον εἷ- 
ναι λύπης, εἰ τηλικοῦτος μὲν ὧν ᾿4λέξανδρορ ἤδη 
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τοσούτων ἐβασίλευεν, ἐμοὶ δὲ λαμπρὸν οὐδὲν οὕπω πέ- 
σρακται; “ 

XIL Τῆς γοῦν Ἰβηρίας ἐπιβὰς εὐθὺς ἦν ἐνεργός, 
ὥσθ᾽ ἡμέραις ὀλίγαις δέκα σπεέρας συναγαγεῖν πρὸς 
ταῖς πρότερον οὔσαις εἴκοσι͵ καὶ στρατεύσας ἐπὶ Καλαῖ- 5 
κοὺς καὶ «Δυσιτανοὺς κρατῆσαι καὶ προελθεῖν ἄχρι τῆς 
ἥξω ϑαλάσσης τὰ μὴ πρότερον ὑπαχούοντα Ῥωμαίοις 
ἄϑνη καταστρεφόμενος. Θέμενος δὲ τὰ τοῦ πολέμου 
μπαλῶς οὐ χεῖρον ἐβράβευε τὰ τῆς εἰρήνης, ὁμόνοιάν τε 
ταῖς πόλεσι καϑιστὰς καὶ μάλιστα τὰς τῶν χρεωφειλε- 10 
τῶν καὶ δανειστῶν ἰώμενος διαφοράς. ᾿Ἔταξε γὰρ τῶν 
προσιόντων τοῖς ὀφείλουσι χαϑ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν δύο 
μὲν μέρη τὸν δανειστὴν ἀναιρεῖσϑαι, τῷ δὲ λοιπῷ χρῆ- 
ofa τὸν δεσπότην, ἄχρι ἂν οὕτως ἐκλυϑῇ τὸ δάνειον. 
Ἐπὶ τούτοις εὐδοκιμῶν «ἀπηλλάγη τῆς ἐπαφχίας, αὐτός 15 
τε πλούσιος γεγονὼς καὶ τοὺς στρατιώτας ὠφεληχὼς 
ἀπὸ τῶν στρατειῶν καὶ προσηγορευμένος αὐτοχράτωρ 
Ux αὐτῶν. 

XI. Ἐκεὶ δὲ τοὺς μὲν μνωμόνους ϑρίαμβον ἔξω 
δικερέβειν ἔδει. τοὺς δὲ μετιόντας ὑπατείαν παρόντας 20 
ἐν τῇ πόλει τοῦτο  ράττειν, ἐν τοιαύτῃ γεγονὼς ἀἄντι- 
νομέᾳ καὶ πρὸς αὐτὰς τὰς ὑπατικὰς ἀφιγμένος ἀρχαιρε- 
σίας ἔπεμψε πρὸς τὴν σύγκλητον αἰτούμενος αὐτῷ δο- 
ϑῆναι παραγγέλλειν εἰς ὑπατείαν ἀπόντι διὰ τῶν φίλων. 
Κάτωνος δὲ πρῶτον μὲν ἰσχυριξομένου τῷ νόμῳ πρὸς 2 
τὴν ἀξίωσιν, εἶτα, ὡς ἑώρα πολλοὺς τεϑεραπευμένους 
ὑπὸ τοῦ Καίσαρος, ἐκκρούσαντος τῷ χρόνῳ τὸ πρᾶγμα 
καὶ τὴν ἡμέραν ἐν τῷ λέγειν κατατρίψαντος, ἔγνω τὸν 
ϑρέαμβον ἀφεὶς ὁ Καῖσαρ ἔχεσϑαι τῆς ὑπατείας" καὶ 
παρελθὼν εὐθὺς ὑποδύεται πολίτουμά τι πάντας ἀν-- 80 
ϑρώπους ἐξαπατῆσαν πλὴν Κάτωνος. Ἦν δὲ τοῦτο 
διαλλαγὴ Πομπηΐου καὶ Κράσσου τῶν μέγιστον ἐν τῇ 



876 ° ILAOTTAPXOT 

πόλει δυναμένων" ovs συναγαγὼν ὁ Καῖσαρ εἰς φιλίαν 
ἐκ διαφορᾶς͵ καὶ τὴν ax’ ἀμφοῖν συνενεγκάμενος ἐσχυν 
εἰς ἑαυτόν, ἔργῳ φιλάνϑρωπον ἔχοντι προσηγορίαν ἔλαθε 
μεταστήσας τὴν πολιτείαν. Οὐ γάρ, ὡς οἵ πλεῖστοι νο-- 

5 μέζουσιν, ἡ Καίσαρος καὶ Πομπηΐου διαφορὰ τοὺς ἐμ-- 
φυλίους ἀπειργάσατο πολέμους , ἀλλὰ μᾶλλον n φιλέα, 
συστάντων ἐπὶ καταλύσει τῆς ἀριστοχρατίας τὸ πρῶτον, 
εἶτα οὕτως καὶ πρὸς ἀλλήλους διαστάντων. Κάτωνι δὲ 
πολλάκις τὰ μέλλοντα προθεσπίζοντι περιῆν δυσχόλου 

Ἰομὲν ἀνθρώπου τότε καὶ πολυπράγμονος, ὕστερον δὲ 
φρονέμου μέν, οὐκ εὐτυχοῦς δὲ συμβούλου λαβεῖν δόξαν. 

XIV. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ ὁ Καῖσαρ ἐν μέσῳ τῆς Κράσσον 
καὶ Πομπηΐου φιλίας δορυφορούμενος ἐπὶ τὴν ὑπατείαν 
κατήχϑη᾽ καὶ λαμπρῶς ἀναγορευϑεὶς μετὰ Καλπουρ- 

15 vlov Βύβλου καὶ καταστὰς εἰβοτὴν ἀρχὴν εὐθὺς εἰσέ- 
PEE νόμους οὐχ ὑπάτῳ προσήκοντας , ἀλλὰ δημάρχῳ 
τινὶ | ϑρασυτάτῳ ; πρὸς ἡδονὴν τῶν πολλῶν κληρουχίας 
τινὰς χώρας καὶ διανομὰς εἰσηγούμενος. Ἐν δὲ τῇ βουλῇ 
τῶν καλῶν τὸ καὶ ἀγαθῶν ἀντικρουσάντων πάλαι δεό-- 

20 μένος προφάδσδως ἀναχραγὼν καὶ μαρτυράμενος,, ὡς εἰς 
τὸν δῆμον ἄχων ἐξελαύνοιτο ϑεραπδεύσων ἐκεῖνον ἐξ 
ἀνάγκης ὕβρει καὶ χαλεπότητι τῆς βουλῆς.» πρὸς αὐτὸν 
ἐξεπήδησε" καὶ περιστησάμενος ἔνϑεν μὲν Κράσσον, 
ἔνϑεν δὲ Πομπήϊον. ἠρώτησεν , εἰ τοὺς νόμους ἐπαι-- 

Bvotev. Ἐπαινεῖν δὲ φασκόντων͵ παρεχάλϑι βοηϑεῖν ἐπὶ 
τοὺς ἐνέστασϑαι μετὰ ξιφῶν ἀπειλοῦνταρ. Ἐκεῖνοι ὃΣ 
ὑπισχνοῦντο" Πομπήϊος δὲ καὶ προσεπεῖπεν. ὡς ἀφί- 

ξοιτο πρὸς τὰ ξίφη μετὰ τοῦ ξέφους καὶ ϑυρεὸν κοβές- 
ξων. Ἐπὶ τούτῳ τοὺς μὲν ἀριστοκρατικοὺς ἠνίασεν, οὐκ 

80 ἀξίαν τῆς περὶ αὐτὸν αἰδοῦς, οὐδὲ τῆς πρὸς τὴν συγ- 

κλητον εὐλαβείας πρέπουσαν. ἀλλὰ μανικὴν καὶ μειρα-- 
κἰώδη φωνὴν ἀκούσαντας, ὁ δὲ δῆμος ἤσθη. Καῖσαρ 
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714 δὲ μειξόνωρ ἔτι τῆς Πομπηΐου δυνάμεως ὑποδραττόμε-- 
yog, ἦν γὰρ αὐτῷ Ἰουλία ϑυγάτηρ ἐγγεγυημένη Σερ-- 
ουτλέῳ Καιπίωνε, ταύτην ἐνεγγύησε Πομπηΐῳ, τὴν δὲ 
Πομπηΐου τῷ Σερουϊλέῳ δώσειν ἔφησεν, οὐδὲ αὐτὴν 
ἀνέγγυον οὖσαν, ἀλλὰ Φαύστῳ τῷ Σύλλα παιδὶ καϑω-- 5 
μολογημένην. Ὀλέγῳ δὲ ὕστερον Καῖσαρ ἠγάγετο Καλ- 
xoveviay ϑυγατέρα Πείσωνος, τὸν δὲ Πείσωνα κατέ- 
στησεν ὕπατον εἰς τὸ μέλλον, ἐνταῦϑα δὴ καὶ σφόδρα 
μαρτυρομόνου Κάτωνος καὶ βοῶντος οὐκ ἀνεκτὸν εἶναι, 
γάμοις διαμαστροπευομένης τῆς ἡγεμονίας καὶ διὰ γυ-10 
ναίων εἰς ἐπαρχίας καὶ στρατεύματα καὶ δυνάμεις ἀλ-- 
λήλους ἀντεισαγόντων. Ὁ μὲν οὖν συνάρχων τοῦ Καί- 
σαφος Βύβλος, éxal κωλύων τοὺς νόμους οὐδὲν ἐπέραι-- 
vev, ἀλλὰ πολλάκις ἐκινδύνευς μετὰ Κάτωνος ἐπὶ τῆς 
ἀγορᾶς ἀποθανεῖν, ἐγκλεισάμενος οἴκοι τὸν τῆς ἀρχῆς 15 
χρόνον διετέλεσε. Πομπήϊος 03 γήμας εὐθὺς ἐνέπλησε 
τὴν ἀγορὰν ὅπλων καὶ συνεπεκύρου τῷ δήμῳ τοὺς νό- 
μους, Καίσαρι δὰ τὴν ἐντὸς “Adnswy καὶ τὴν ἐκτὸς ἅπα-- 
σαν Κελτικὴν προσϑεὶς τὸ Ἰλλυρικὸν μετὰ ταγμάτων 
τεσσάρων ais πενταετέαν. Κάτωνα μὲν οὖν ἐπιχειρή-- 20 
σαντα τούτοις ἀντιλέγειν ἀπῆγεν εἰς φυλαχὴν ὁ Καῖ- 
Gag, οἰόμενος αὐτὸν ἐπικαλέσεσϑαι τοὺς δημάρχουρ᾽ 
éxatuov δὲ ἀφώνου βαδίζοντος ὁρῶν ὁ Καῖσαρ οὐ μό- 
νον τοὺς κρατίστους δυσφοροῦντας, ἀλλὰ καὶ τὸ δημο-- 
τικὸν αἰδοῖ τῆς Κάτωνος ἀρετῆς σιωπῇ καὶ μετὰ κατη- 2 
φεέας ἑπόμενον, αὐτὸς ἐδεήθη κρύφα τῶν δημάρχων 
ἑνὸς ἀφελέσθαι τὸν Κάτωνα. Τῶν δὲ ἄλλων συγκλη- 
τικῶν ὀλίγοι παντάπασιν αὐτῷ συνήεσαν εἰς βουλὴν, 
of δὲ λοιποὶ δυσχεραίνοντες ἐχποδὼν ἦσαν. Εἰπόντος 
δὲ Κονσιδίου τινὸς τῶν σφόδρα γερόντων, wg φοβού--80. 
μόνοι τὰ ὕπλα καὶ τοὺς στρατιώτας οὐ συνέρχοιντο ,, Τί 
ovr ἔφη ὁ Καῖσαρ ,,ov καὶ σὺ ταῦτα δεδιὼς οἰκου-- 
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ests :“ καὶ ὁ Κονσέδιος εἶπεν" Ὅτι μὲ ποιεῖ μὴ φοβεῖ- 
σϑαι τὸ γῆρας" ὁ γὰρ ἔτι λειπόμενος βίος οὐ πολλῆς 
ὀλίγος ὧν δεῖται προνοίας.“ Αἴσχιστον δὲ τῶν rors πο-- 
λιτευμάτων ἔδοξεν ἐν τῇ Καίσαρος ὑπατείᾳ δήμαρχον 

6 αἰρεϑῆναι Κλώδιον ἐκεῖνον, ὑφ᾽ ov τὰ περὶ τὸν γάμον 
καὶ τὰς ἀπορρήτους παρενομήϑη παννυχίδας. Ἠιρέϑη 
ὃὲ ἐπὶ τῇ Κικέρωνος καταλύσει" καὶ Καῖσαρ οὐ πρό- 
τερον ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν συρατιὰν ἢ καταστασιάσαι Κι-- 
κέρωνα μετὰ Κλωδίου καὶ συνεκβαλεῖν ἐκ τῆς Ἰταλίας. 

190 ΧΥ. Τοιαῦτα μὲν οὖν λέγεται γενέσθαι τὰ πρὸ τῶν 
Γαλατικῶν. Ὁ δὲ τῶν πολέμων, οὖς ἐπολέμησε μετὰ 
ταῦτα, καὶ τῶν στρατειῶν, αἷς ἡμερώσατο τὴν Κελτι-- 
κὴν, χρόνος, ὥσπορ ἄλλην ἀρχὴν λαβόντος αὐτοῦ καὶ 
καταστάντος sic ἑτέραν τινὰ βίου καὶ πραγμάτων και-- 

15 νῶν ὁδόν. οὐκ ἔστιν ὅτου τῶν μάλιστα τεϑαυμασμένων 
ἐφ᾽ ἡγεμονίᾳ καὶ μεγίστων γεγονότων ἀπολείποντα πο- 
λεμυιστὴν καὶ στρατηλάτην ἀπέδειξεν αὐτόν, ἀλλ᾽ εἴτε 
Φαβίους καὶ Σκηπκέωνας καὶ Μετέλλους καὶ τοὺς κατ᾽ 
αὐτὸν ἢ μικρὸν ἔμπροσθεν αὐτοῦ, Σύλλαν καὶ Μάριον 

40 ἀμφοτέρους te Αϑυκούλλους ἢ καὶ Πομπήϊον αὐτόν, οὗ 
κλέος ὑπουράνιον ἦνϑει τότε παντοίας περὶ πόλεμον 
ἀρετῆς, παραβάλοι τις, af Καέσαρος ὑπερβάλλουσι πρά- 
ξεις τὸν μὲν χαλεπότητι τόπων. ἐν οἷς ἐπολέμησε, τὸν 
δὲ μεγέϑει χώρας, ἣν προσεκτήσατο, τὸν δὲ πλήθει καὶ 

46 Bia πολεμίων. οὗς ἐνίκησδ, τὸν δὲ ἀτοπίαις καὶ ἀπι- 
στίαις ἠθῶν, ἃ καϑωμίλησε, τὸν δὲ ἐπιεικείᾳ καὶ πραό- 
τητι πρὸς τοὺς ἁλισχομένουςρ, τὸν δὲ δώροις καὶ χάρισι 
πρὸς τοὺς συστρατευομένους, πάντας δὲ τῷ πλείστας 
μεμαχῆσϑαι μάχας καὶ πλείστους ἀνῃρηκέναι τῶν ἀν- 

80 τιταχϑέντων. Ἔτη γὰρ οὐδὲ δέκα πολεμήσας περὶ Γα-- 
λατέαν πόλεις μὲν ὑπὲρ ὀκτακοσίας κατὰ κράτος εἷλεν, 715 
ἔθνη δὲ ἐχειρώσατο τριακόσια, μυριάσι δὲ παραταξάμε-- 

| 

| 
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vos κατὰ μέρος τριακοσίαις ἑκατὸν μὲν ἐν χερσὶ διέ- 
φϑειρεν,. ἄλλας δὲ τοσαύτας ἐξώγρησεν. 

XVI. Εὐνοίᾳ δὲ καὶ προθυμίᾳ στρατιωτῶν ἐχρή- 
Caro τοσαύτῃ περὶ αὑτόν, ὥστε τοὺς ἑτέρων μηδὲν ἐν 
ταῖς ἄλλαις στρατείαις διαφέροντας ἀμάχους καὶ ἀνυ--ὅ 
ποστάτους φέρεσθαι πρὸς πᾶν δευνὸν ὑπὲρ τῆς Καίσα- 
φοᾳ δόξης. Οἷος ἦν τοῦτο μὲν ᾿Ακίλιος, ὃς ἐν τῇ περὶ 
"Μασσαλίαν ναυμαχίᾳ νεὼς πολεμέας ἐπιβεβηκὼς τὴν 
μὲν δεξιὰν ἀπεκύπη χεῖρα μαχαίρᾳ. τῇ δὲ ἑτέρᾳ τὸν 
ϑυρεὸν οὖκ ἀφῆκεν, ἀλλὰ τύπτων εἰς τὰ πρόσωπα τοὺς 10 
πολεμίους ἀπέστρεψε πάντας καὶ τοῦ σκάφους ἐπεχρά- 
τησε τοῦτο δὲ Κάσσιος Lxsvag, ὃς ἐν τῇ περὶ Ζ“υρρά- 
χιον μάχῃ τὸν ὀφθαλμὸν ἐκκοπεὶς τοξεύματι, τὸν δὲ 
ὦμον ὑσσῷ καὶ τὸν μηρὸν ἑτέρῳ διεληλὰμένος, τῷ δὲ 
ϑυρεῷ βελῶν ἑκατὸν καὶ τριάκοντα πληγὰς ἀναδεδεγ-- 15 
μένος, ἐκάλει τοὺς πολεμέους ὡς παραδώσων ἑαυτόν. 
Δυεῖν δὲ προσιόντων, τοῦ μὲν ἀπέκοψο τὸν ὦμον τῇ 
μαχαίρᾳ, τὸν δὲ κατὰ τοῦ προσώπου πατάξας ἀπέστρε-- 
wev, αὐτὸς δὲ διεσώθη τῶν οἰκείων περισχόντων. Ἐν 
δὲ Βρεττανίᾳ τῶν πολεμέων εἰς τόπον ἑλώδη καὶ μεστὸν 30 
ὑδάτων ἐμπεσοῦσι τοῖς πρώτοις ταξιάρχοις ἐπιθεμένων 
στρατιώτης, Καίσαρος αὐτοῦ τὴν μάχην ἐφορῶντος, 
ὠσάμενος εἰς μέσους καὶ πολλὰ καὶ περέοπτα τόλμης 
ἀποδειξάμενος ἔργα τοὺς μὲν ταξιάρχους ἔσωσε, τῶν 
βαρβάρων φυγόντων, αὐτὸς δὲ χαλεπῶς ἐπὶ πᾶσι δια-- 95 
βαίνων ἔρριψεν ἑαυτὸν εἰς ῥεύματα τελματώδη, καὶ μό-- 
λις ἄνευ τοῦ θυρεοῦ, τὰ μὲν νηχόμενος. τὰ δὲ βαδί- 
ξων, διεπέρασε. Θαυμαξόντων δὲ τῶν περὶ τὸν Καί- 
Capa καὶ μετὰ χαρᾶς καὶ κραυγῆς ἀπαντώντων, αὐτὸς 
εὖ μάλα κατηφὴς καὶ δεδακρυμένος προσέπεσε τῷ Kal-30 
δαρε,συγγνωμὴν αἰτούμενος ἐπὶ τῷ προέσϑαι τὸν θυ- 
ρεόν. Ἐν δὲ Διβύῃ ναῦν ἑλόντες of περὶ Σκηπίωνα 
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Katougog, ἐν ἡ Γράνιος Πέτρων ἐπέπλει ταμίας ἀπο-- 
δεδειγμόνος, τοὺς μὲν ἄλλους ἐποιοῦντο λείαν, τῷ BS 
ταμέᾳ διδόναι τὴν σωτηρίαν ἔφασαν. Ὁ δὲ εἰπών, ὅτε 
τοῖς Καίσαρος στρατιώταις οὐ λαμβάνειν, ἀλλὰ διδόναε 

5 σωτηρίαν ἔϑος ἐστίν. ἑαυτὸν τῷ ξίφει πατάξας ἀνεῖλε. 
XVI. Τὰ δὲ τοιαῦτα λήματα καὶ τὰς φιλοτιμέας 

αὐτὸς ἀνέϑρεψε καὶ xarsoxevace Καῖσαρ, πρῶτον μὲν 
τῷ χαρέξεσθαι καὶ τιμᾶν ἀφειδῶς ἐνδεικνύμενος. Ore 
τὸν πλοῦτον οὐχ εἰς τρυφὴν ἰδίαν οὐδέ τινας ἡδυπα- 

10ϑείας ἐκ τῶν πολέμων ἀθροίζει, κοινὰ δὲ ἄϑλα τῆς ἀν- 

᾿ δραγαϑίας παρ᾽ αὐτῷ φυλασσόμενα ἀπόκειται καὶ 
μότεστιν ἐκείνῳ τοῦ πλουτεῖν doa τοῖς ἀξίοις τῶν στρα- 
τιωτῶν δίδωσιν" ἔπειτα τῷ πάντα μὲν κένδυνον ὁχκὼν 
ὑφίστασθαι » πρὸς μηδένα δὲ τῶν πόνων ἀπαγορεύειν. 

16 Τὸ μὲν οὖν φιλοκένδυνον οὐκ ἐθαύμαξον αὐτοῦ διὰ τὴν 
φιλοτιμέαν᾽ ἡ δὲ τῶν. πόνων ὑπομονὴ παρὰ τὴν τοῦ 
σώματος δύναμιν ἐγχαρτερεῖν δοκοῦντος ἐξέπληττεν, 
ὅτι καὶ τὴν ἕξιν ὧν ἰσχνὸς καὶ τὴν σάρκα λευκὸς καὶ 
ἁπαλὸς καὶ τὴν κεφαλὴν νοσώδης καὶ τοῖς ἐπὶ τοῖς ἐσει- 

20 ληπτικοῖς ἔνοχος, ἐν Κορδύβῃ πρῶτον αὐτῷ τοῦ πά- 
ϑους, ὡς λέγεται, τούτου προσπεσόντος. οὐ μαλακέας 
ἐποιήσατο τὴν ἀρρωστίαν πρόφασιν, ἀλλὰ ϑεραπεέαν 
τῆς ἀρρωστίας τὴν στρατείαν͵ ταῖς ἀτρύτοις ὁδοιπορέαις 
καὶ ταῖς εὐτελέσι διαέταις καὶ τῷ ϑυραυλεῖν ἐνδελεχῶς 

46 καὶ ταλαιπωρεῖν ἀπομαχόμενος τῷ πάϑει καὶ τὸ σῶμα 
τηρῶν δυσάλωτον. Ἐχοιμᾶτο μέν ye τοὺς πλείστους 
ὕπνους ἐν ὀχήμασιν ἢ φορείοις, εἰς πρᾶξιν τὴν ἀνά- 
παυσιν κατατιϑέμδνος. ὠχεῖτο δὲ μεϑ' ἡμέραν ἐπὶ τὰ 
φρούρια καὶ τὰς πόλεις καὶ τοὺς χάρακας. ἑνὸς αὐτῷ 

80 συγκαϑημένου᾽ παιδὸς τῶν ὑπογράφειν ἅμα διώκοντος 
δὐθισμένων., ἑνὸς δ᾽ ἐξόπισθεν ὀφεστηκότος στρατιώτου 
ξέφος ἔχοντος. Συντόνως δὲ ἥλαυνεν οὕτως, ὥστε τὴν 
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πρώτην ἔξοδον ἀπὸ Ῥώμης ποιησάμενος ὀγδοαῖος ἐπὶ 
τὸν Ῥοδανὸν ἐλθεῖν. Τὸ μὲν οὖν [ππεύειν ἐκ παιδὸς 
ἦν αὐτῷ ῥάδιον᾽ εἴθιστο γὰρ sig τοὐπέσω τὰς χεῖρας 
ἀπάγων καὶ τῷ νώτῳ περιπλέχων ἀνὰ κράτος ἐλαύνειν 
τὸν ἵππον. Ἔν ἐκείνῃ δὲ τῇ στρατείᾳ προσεξήσκησεν 5 
ἱππαζόμενος τὰς ἐπιατολὰς ὑπαγορδύειν καὶ δυσὶν ὁμοῦ 
γράφουσιν ἐξαρκεῖν, ὡς δὲ Ὅπαιός φησι, καὶ πλείοσι. 
Aéyerat δὲ καὶ τὸ διὰ γραμμάτων τοῖς φίλοις ὁμιλεῖν 
Καίσαρα πρῶτον μηχανήσασθαι. τὴν κατὰ πρόσωπον 
ἔντευξιν ὑπὲρ τῶν ἐπειγόντων τοῦ καιροῦ διά τὲ πλῆ- 10 
Dog ἀσχολιῶν καὶ τῆς πόλεως τὸ μέγεϑος μὴ περιμένον-- 
τος. Τῆς δὲ περὶ τὴν δέαιταν εὐκολέας κἀκεῖνο ποιοῦν-- 
ται σημεῖον , ὅτι, τοῦ δειπνίξζοντος αὐτὸν ἐν Μεδιολάνῳ 
ξένου Οὐαλλερίου Δέοντος παραϑέντος ἀσπάραγον καὶ 
μύρον ἀντ ἐλαίου καταχέαντος, αὐτὸς μὲν ἀφελῶς 16 
ἔφαγε, τοῖς δὲ φέλοις δυσχεραένουσιν ἐπέπληξεν. 
Hone: yao’ ἔφη ..τὸ μὴ χρῆσϑαι τοῖς ἀπαρέσκουσιν᾽ 
ὁ δὲ τὴν τοιαύτην ἀγροικίαν ἐξελέγχων αὐτός ἐστιν 
ἄγροικος.“ Ἐν ὁδῷ δέ ποτε συνελασϑ εὶς ὑπὸ χειμῶνος 
εἰς ἔπαυλιν ἀνθρώπου πένητος, ὡς οὐδὲν supe πλέον 20 
οἰκήματος ἑνὸς γλέσχρως ἕνα δέξασθαι δυναμένου, πρὸς 
τοὺς φέλους εἰπών, ὡς τῶν μὲν ἐντέκων παραχωρητέον 
εἴη τοῖς κρατίστοις, τῶν δὲ ἀναγκαίων τοῖς ἀσϑενεστά- 
τοις, Ὅππιον ἐκέλευσεν ἀναπαύσασθαι" αὐτὸς δὲ μετὰ 
τῶν ἄλλων ὑπὸ τῷ προστεγίῳ τῆς θύρας ἐκάθευδεν. 25 

XVIII. ᾿4λλὰ γὰρ ὁ μὲν πρῶτος αὐτῷ τῶν Κελτικῶν 
πολέμων πρὸς λβηττίους συνέστη καὶ Τιγυρίνους,, of 
τὰς αὑτῶν δώδεκα πόλεις καὶ κώμας τετρακοσίας ἐμ-- 
πρήσαντες ἐχώρουν πρόσω διὰ τῆς ὑπὸ Ῥωμαίους Γαλα-- 
tlag, ὥσπερ πάλαι Κίμβροι καὶ Tevroves, οὔτε τόλμαν 30 
ἐκείνων ὑποδεέστεροι δοχοῦντες εἶναι καὶ πλῆθος ὁμα-- 

λῶς τριάκοντα μὲν αἱ πᾶσαι μυριάδες ὄντες. εἴκοσι δὲ 
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al wayopeves μιᾶς δέουσαι. Τούτων Tiyveivovg μὲν 
οὐχ αὐτός, ἀλλὰ Δαβιηνὸς πεμφϑεὶς vt αὐτοῦ περὶ 
τὸν “Agage ποταμὸν συνέτριψεν, λβηττίων δὲ αὐτῷ 
πρός τινα πόλιν φέλην ἄγοντι τὴν σερατιὰν καθ΄ ὁδὸν 

5 ἀπροσϑοκήτως ἐπιϑεμένων φϑάσας ἐπὶ χωρίον καρτερὸν 
κατέφυγε. Κἀκεῖ συναγαγὼν καὶ παρατάξας τὴν δύνα- 
μεν, ag ἵππος αὐτῷ προσήχϑη ..Τούτῳ μὲν“ ἔφη ονε- 
κήσας χρήσομαι πρὸς τὴν δίωξιν, νῦν δὲ ἴωμεν ἐπὶ τοὺς 
πολεμίους "“΄ καὶ πεζὸς ὁρμήσας ἐνέβαλε. Χρόνῳ ὃΣ καὶ 

10 χαλεπῶς ὠσάμενος τὸ μάχιμον περὶ ταῖς ἁμάξαις καὶ τῷ 
χάρακι τὸν πλεῖστον ἔσχε πόνον, οὐκ αὐτῶν μόνων 
ὑφισταμένων ἐχεῖ καὶ μαχομένων. ἀλλὰ καὶ παῖδες αὖ-- 
τῶν καὶ γυναῖκες ἀμυνόμενοι μέχρι ϑανάτου συγκατε- 
κόπησαν. ὥστε τὴν μάχην μόλις εἰς μέσας νύχτας τε- 

16 λευτῆσαι. Καλῷ δὲ τῷ τῆς viens ἔργῳ κρεῖττον ἐπέ: 

ϑηχε τὸ συνοικίσαι τοὺς διαφυγόντας ἐκ τῆς μάχης τῶν 
περιόντων βαρβάρων καὶ καταναγκάσαι τὴν χώραν 
ἀναλαβεῖν, ἣν ἀπέλιπον, καὶ τὰς πόλεις, ἃς διέφϑειραν, 
Ovrag ὑπὲρ δέχα μυριάδας. Ἔπραξε δὲ τοῦτο δεδιὼς 

20 μἢ τὴν χώραν ἔρημον γενομένην οἵ Γερμανοὶ διαβάντες 
κατάσχωσι. 

XIX. Δεύτερον δὲ πρὸς Γερμανοὺς ἄντικρυς ὑπὲρ 
Κελτῶν ἐπολέμησε, καίτοι τὸν βασιλέα πρότερον αὐτῶν 
᾿Αφριόβιστον ἐν Ῥώμῃ σύμμαχον πεποιημένος" ἀλλ᾽ ἦσαν 

46 ἀφόρητοι τοῖς ὑπηχόοις αὐτοῦ γείτονες, καὶ καιροῦ πα- 
ραδόντος οὐκ ἂν ἐδόχουν ἐπὶ τοῖς παροῦσιν ἀτρεμήσειν, 
ἀλλ᾽ ἐπινεμήσεσθαι καὶ καϑέξειν τὴν Γαλατέαν. Ὁρῶν 
δὲ τοὺς ἡγεμόνας ἀποδειλιῶντας, καὶ μάλιστα ὅσοι τῶν 

ἐπιφανῶν καὶ νέων αὐτῷ συνεξῆλθον ὡς δὴ τρυφῇ χρη- 
80 σόμενοι καὶ χρηματισμῷ τῇ μετὰ Καίσαρος στρατείᾳ, 717 

συναγαγὼν sig ἐκκλησίαν ἐκέλευσεν ἀπιέναι καὶ μὴ κιν- 
δυνεύειν παρὰ γνώμην οὕτως ἀνάνδρως καὶ μαλακῶς 
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ἔχοντας. αὐτὸς δὲ ἔφη τὸ δέκατον τάγμα μόνον παρα-- 
λαβὼν ἐπὶ τοὺς βαρβάρουρ πορεύσεσϑαι, μήτε κρείττοσι 
μέλλων Κίμβρων μάχεσθαι πολεμέοις μήτε αὐτὸς ὧν 
Magtov χδίρων στρατηγός. Ἐκ τούτου τὸ μὲν δέκατον 
τάγμα πρεσβευτὰς ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν χάριν ἔχειν ὁμο-- 5 
λογοῦντερ, τὰ δὲ ἄλλα τοὺς ἑαυτῶν ἐχάκιξον ἡγεμόνας, 
ὁρμῆς δὲ καὶ προϑυμίας γενόμενοι πλήρεις ἅπαντες 
ἠκολούϑουν ὁδὸν ἡμερῶν πολλῶν, Sag ἐν διακοσίοις 
τῶν πολεμέων σταδίοις κατεστρατοπέδευσαν. Ἦν μὲν 
οὖν ὅ τι καὶ πρὸς τὴν ἔφοδον αὐτὴν ἐτέϑραυστο τῆς 10 
γνώμης τοῦ ᾿Δριοβίστου. Γερμανοῖς γὰρ ἐπιϑήσεσϑαι 
Ῥωμαίους, ὧν ἐπερχομένων οὐκ ἂν ἐδόκουν ὑποστῆναι, 
μὴ προσδοκήσας ἐθαύμαζε τὴν Καίσαρος τόλμαν καὶ τὸν 
στρατὸν ἑώρα τεταραγμένον. Ἔτι δὲ μᾶλλον αὐτοὺς 
ἤμβλυν: τὰ μαντεύματα τῶν ἱερῶν γυναικῶν, αἵ ποτα-- 18 
μῶν δίναις προσβλέπουσαι καὶ ῥευμάτων ἑλιγμοῖς καὶ 
ψόφοις τεχμαιρόμεναι προεϑέσπιζον, οὐκ ἐῶσαι μάχην 
τίϑεσϑαι πρὶν ἐπιλάμψαι νέαν σελήνην. Ταῦτα τῷ 
Καίσαρι πυνθανομένῳ καὶ τοὺς Γερμανοὺς ἡσυχάξον-- 
τας ὁρῶντι καλῶς ἔχειν ἔδοξεν ἀπροϑύμοις οὖσεν av—-20 
τοῖς συμβαλεῖν μᾶλλον ἢ τὸν ἐκείνων ἀναμένοντα και- 

ρὸν καϑῆσϑαι. Καὶ προσβολὰς ποιούμενος τοῖς ἐρύμασι 
καὶ λόφοις, ἐφ᾽ ὧν ἐστρατοπέδευον, ἐξηγρέαινε καὶ πα- 
φρώξυνε καταβάντας πρὸς ὀργὴν διαγωνίσασϑαι. Γενο- 
μένης δὲ λαμπρᾶς τροπῆς αὐτῶν ἐπὶ σταδέους τετρακο-- 25 
σίους ἄχρι τοῦ Ῥήνου διώξας κατέπλησε τοῦτο πᾶν vs— 
κρῶν τὸ πεδίον καὶ λαφύρων. ᾿Δριόβιστος δὲ φϑάσας 
μετ᾽ ὀλίγων διεπέρασε τὸν Ῥῆνον" ἀριϑμὸν δὲ νεκρῶν 
μυριάδας ὀκτὼ γενέσϑαι λέγουσι. 

XX. Ταῦτα διαπραξάμενος τὴν μὲν δύναμιν ἐν Σίη- 30 
κουωνοῖς ἀπέλιπε διαχειμάσουσαν, αὐτὸς δὲ τοῖς ἐν 
‘Popy προσέχειν βουλόμενος εἰς τὴν περὶ Πάδον Γαλα-- 
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τίαν κατέβη, τῆς αὐτῷ δεδομένης ἐπαρχέας οὖσαν " o 
γὰρ καλούμενος Ῥουβίκων ποταμὸς ἀπὸ τῆς ὑπὸ ταῖς 
άλπεσι Κελτικῆς ὁρίζει τὴν ἄλλην Ἰταλίαν. Ἐνταῦϑα 
καϑήμενος ἐδημαγώγει πολλῶν πρὸς αὐτὸν ἀφικνου-- 

δμένων E διδοὺς ὧν ἕκαστος dendeln,s καὶ πάντας ἀποπέμ-- 
πῶν τὰ μὲν ἔχοντας ἤδη παρ᾽ αὐτοῦ. τὰ δὲ ἐλπίζοντας. 
Καὶ παρὰ τὸν ἄλλον δὲ πάντα τῆς στρατείας χρόνον 
ἐλάνϑανε τὸν Πομπήϊον ἐν μέρει νῦν μὲν τοὺς πολε- 
μίους τοῖς τῶν πολιτῶν ὅπλοις καταστρεφόμενος. νῦν 

10 δὲ τοῖς ἀπὸ τῶν πολεμίων χρήμασιν αἱρῶν τοὺς πολέτας 
καὶ χειρούμενος. Ἐπεὶ δὲ Βέλγας ἤκουσε δυνατωτά- 
τους Κελτῶν καὶ τὴν τρέτην ἁπάσης τῆς Κελτικῆς νεμο- 
μένους ἀφεστάναι, πολλὰς δή τινας μυριάδας ἐνόπλων 
ἀνδρῶν ἡϑροικότας, ἐπιστρέψας εὐθὺς ἐχώρει τάχει 

15 πολλῷ᾽ καὶ πορϑοῦσι τοὺς συμμάχους Γαλάτας ἐπιπε-- 

σὼν τοῖς πολεμίοις τοὺς μὲν ἀϑρουστάτους καὶ πλεέ- 
στους αἰσχρῶς ἀγωνισαμένους τρεψάμενος διέφϑειρεν, 
ὥστε καὶ λίμνας καὶ ποταμοὺς βαϑεῖς τοῖς Ῥωμαίοις νε-- 

κρῶν πλήϑει περατοὺς γενέσθαι, τῶν δ᾽ ἀποστάντων 
90 οἵ μὲν παρωκεάνιοι πάντες ἀμαχεὶ προσεχώρησαν ἐπὶ 

δὲ τοὺς ἀγριωτάτους καὶ μαχιμωτάτους τῶν τῇδε. Νερ-- 
βίους. ἐστράτευσεν, οἵπερ εἰς συμμιγεῖς δουμοὺς κα- 
τῳκημένοι, γενεὰς δὲ καὶ κτήσεις ἔν τινε βυϑῷ τῆς 
ὕλης ἀπωτάτω ϑέμενοι τῶν πολεμίων αὐτοὶ τῷ Καίσαρι 

96 ποιουμένῳ χάρακα καὶ μὴ προσδεχομένῳ τηνικαῦτα τὴν 
μάχην ξξακισμύριοι. τὸ πλῆϑος ὄντες αἰφνιδίως προσέ- 
MECOV, καὶ τοὺς μὲν ἱππεῖς ἐτρέψαντο ) τῶν δὲ ταγμάτων 
τὸ δωδέκατον καὶ τὸ ἕβδομον περισχόντες ἅπαντας ἀπε: 
κτειναν τοὺς ταξιάρχους. Ei δὲ μὴ Καῖσαρ ἁρπάσας τὸν 

80 ϑυρεὸν καὶ διασχὼν τοὺς πρὸ αὐτοῦ μαχομένους ἐνέ- 
βαλε τοῖς βαρβάροις καὶ ἀπὸ τῶν ἄκρων τὸ δέκατον 718 
κινδυνεύοντος αὐτοῦ κατέδραμε καὶ διέκοψε τὰς τάξεις 
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τῶν πολεμίων, οὐδεὶς av δοκεῖ περιγενόσϑαι᾽ viv δὲ τῇ 
Καίσαρος τόλμῃ τὴν λεγομένην ὑπὲρ δύναμιν μάχην 
ἀγωνισάμενοι τρέπονται μὲν οὐδ᾽ ὡς τοὺς Νερβίους, 
κατακόπτουσι δὲ ἀμυνομένους" πεντακόσιοι γὰρ ἀπὸ 

| μυριάδων ἕξ σωϑῆναι λέγονται, βουλευταὶ δὲ τρεῖς ἀπὸ 5 
τετρακοσίων. 

ΟΧΧΙ. Ταῦτα ἡ σύγκλητος πυθομένη πεντεκαίδεκα 
ἡμέρας ἐψηφέσατο ϑύειν τοῖς ϑεοῖς καὶ σχολάξειν ἔορ- 
τάξονταρ, ὅσας ἐπ᾽ οὐδεμιᾷ νέκῃ πρότερον. Καὶ γὰρ ὁ 
κένδυνος ἐφάνη μέγας, ἐθνῶν ἅμα τοσούτων ἀναρρα-- 16 
γέντων, καὶ τὸ νέκημα λαμπρότερον; ὅτι Καῖσαρ ἦν ὁ 
νικῶν, ἡ πρὸς ἐκεῖνον εὔνοια τῶν πολλῶν ἐποίει. Καῖ- 
δαρ δ᾽ αὐτὸς εὐϑέμενος τὰ κατὰ τὴν Γαλατίαν πάλιν ἐν 
τοῖς περὶ Πάδον χωρίοις διεχείμαξε συσκευαξόμενος τὴν 
πόλιν. Οὐ γὰρ μόνον οἵ τὰς ἀρχὰς παραγγέλλοντες 15 
ἐκείνῳ χρώμενοι χορηγῷ καὶ τοῖς παρ᾽ ἐκείνου χρήμασι 
διαφϑ'είροντες τὸν δῆμον ἀνηγορεύοντο καὶ πᾶν Exyar- 
τὸν, ὃ τὴν ἐκείνου δύναμιν αὔξειν ἔμελλεν, ἀλλὰ καὶ 
τῶν ἐπιφανεστάτων ἀνδρῶν καὶ μεγίστων οἱ πλεῖστοι 
συνῆλθον πρὸς αὐτὸν εἰς Aodxay, Πομπήϊός τε καὶ 30 
Κράσσος καὶ ἴάππιος ὁ τῆς Σαρδόνος ἡγεμὼν καὶ Νέ- 
πως ὁ τῆς Ἰβηρίας ἀνθύπατος, wore ῥαβδούχους μὲν 
ἑκατὸν εἴκοσι γενέσϑαι, συγκλητικοὺς δὲ πλείονας ἢ 
διακοσίους. Βουλὴν δὲ θέμενοι διεκρέϑησαν ἐπὶ τού-- 
tog’ ἔδει Πομπήϊον μὲν καὶ Κράσσον ὑπάτους ἀπο-- 36 
δειχϑῆναι, Καέσαρε δὲ χρήματα καὶ πενταετέαν ἄλλην 
ἐπιμετρηϑῆναι τῆς στρατηγίας, ὃ καὶ παραλογώτατον 
ἐφαίνετο τοῖς νοῦν ἔχουσιν. Of γὰρ τοσαῦτα χρήματα 
παρὰ Καίσαρος λαμβάνοντες ὡς οὐκ ἔχοντι διδόναι τὴν 
βουλὴν ἔπειϑον, μᾶλλον δὲ ἠνάγκαξον ἐπιστένουσαν 80 
οἷς ἐψηφέζοντο, Révévoos μὲν οὐ παρόντος, ἐπέτηδες γὰρ 
αὐτὸν εἰς Κύπρον ἀπεδιοπομπήσαντο, Φαωνίου δέ, ὃς 

PLUT. vit. III. 25 
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ἦν ξηλωτὴς Κάτωνος, ὡς οὐδὲν ἐπέραινεν ἀντιλέγων, 
ἐξαλλομένου διὰ ϑυρῶν καὶ βοῶντος εἰς τὸ πλῆϑος. 
"Adda προσεῖχον ovdslg, τῶν μὲν Πομπήϊον αἰδουμέ- 
vow καὶ Κράσσον. of δὲ πλεῖστοι Καίσαρι χαριζόμενοι 

5 καὶ πρὸς τὰς ἀπ᾽ ἐκείνου ξῶντες ἐλπέδας ἡσύχαξον. 
XXII. Τραπόμενος δὲ αὖϑις ὁ Καῖσαρ ἐπὶ τὰς ἐν τῇ 

Κελτικῇ δυνάμεις πολὺν καταλαμβάνει πόλεμον ἐν τῇ 
χώρᾳ, δύο Γερμανικῶν ἐθνῶν μεγάλων ἐπὶ κατακτήσεε 
γῆς ἄρτι τὸν Ῥῆνον διαβεβηκότων" Οὐσέπας καλοῦσι 

Ιοτοὺς ἑτέρους. τοὺς δὲ Τεντερίτας. Περὶ δὲ τῆς πφὸς 
τούτους γενομένης μάχης ὁ μὲν Καῖσαρ ἐν ταῖς ἐφημε-- 
ρέδσι γέγραφεν. ὡς of βάρβαροι διαπφεσβευόμενοι πρὸς 
αὐτὸν ἐν σπονδαῖς ἐπιθοῖντο καϑ᾽ ὁδόν͵ καὶ διὰ τοῦτο 
τρέψαιντο τοὺς αὐτοῦ πεντακιαχιλίέους ὄντας ἱππεῖς 

15 ὀκτακοσίοις τοῖς ἐκείνων μὴ προσδοκώντας᾽ εἶτα πέμ-- 
ῴδιαν ἑτέρους πρὸς αὐτὸν αὖϑις ἐξαπατῶντας, avs κα-- 
τασχὼν ἐπαγάγοι tots βαρβάροις τὸ στράτευμα, τὴν πρὸς 
οὕτως ἀπίστους καὶ παραάσπόνδους πίστιν εὐήϑειαν 
ἡγούμενος. Τανύσιος δὲ λέγει Κάτωνα, τῆς βουλῆς 

20 ἐπὶ τῇ νίκῃ ψηφιξομένης ἑορτὰς καὶ ϑυσίας, ἀποφήνα-- 
σϑαι γνώμην, ὡς ἐχδοτέον ἐστὶ τὸν Καίσαρα τοῖς βαρ- 
βάροις, ἀφοσιουμένους τὸ παρασπόνδημα ὑπὲρ τῆς πό- 
λδῶς καὶ τὴν ἀρὰν εἰς τὸν αἴτιον τρέποντας. Τῶν δὲ 
διαβάντων αἱ μὲν κατακοπεῖδοιλ τεσσαράκοντα μυριάδες 

25 ἦσαν, ὀλέγους δὲ τοὺς ἀποπεράφαντας αὖϑιρ ὑπεδέξαντο 
Σούγαμβροι, Γερμανικὸν ἔϑνος. Καὶ ταύεην λαβὼν αἐ- 
τίαν ἐπ᾽ αὐτοὺς ὁ Katoag, ἄλλως δὲ δόξης ἐφιέμενος 
καὶ τοῦ πρῶτος ἀνθρώπων στρατῷ διαβῆναι τὸν Ῥήνου, 
ἐγεφύρου πλάτος ts πολὺν ὄντα καὶ κατ᾽ ἐκεῖνο τοῦ 

δοπόρου μάλιστα πλημμυφοῦντα καὶ τραχὺν καὶ ῥούδῃ 
καὶ τοῖς καταφερομένοις στελέχεσι καὶ ξύλοις πληγὰς καὶ 
σπαραγμοὺς ἐνδιδόντα κατὰ τῶν ἐρειδόντων τὴν γόφυ-- 19 
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gar. dAAa& ταῦτα προβόλοις ξύλων μεγάλων διὰ tov 
πόρου καταπεπηγότων ἀναδεχόμενος καὶ χαλινώσας τὸ 
προσπῖπτον ῥεῦμα τῷ ξεύγματι, πέστεως πάσης ϑέαμα 
κρεῖττον ἐπεδείξατο τὴν γέφυραν ἡμέραις δέκα συντε-- 
λεσϑθεῖσαν. 5 

XXIII. Περαιώσας δὲ τὴν δύναμιν. οὐδενὸς ὑπαν-- 
τῆσαι τολμήσαντος. ἀλλὰ καὶ τῶν ἡγεμονικωτάτων τοῦ 
Γερμανικοῦ Σονήβων εἰς βαϑεῖς καὶ ὑλώδεις αὐλῶνας 
ἀνασκευασαμένω». πυρπολήσας μὲν τὴν τῶν πολεμίων, 
ϑαρρύνας δὲ τοὺς ἀεὶ τὰ Ῥωμαίων ἀσπαζομένους ἀν8-- 
χώρησεν avers εἰς τὴν Γαλατίαν͵ εἴκοσι δυεῖν δεούσας 
ἡμέρας ἐν τῇ Γερμανικῇ διατετριφώς. Ἢ δὲ ἐπὶ τοὺς 
Βρεττανοὺς στρατεία τὴν μὲν τόλμαν εἶχεν ὀνομαστήν᾽ 
πρῶτος γὰρ εἰς τὸν ἑσπέριον Qusavoy ἐπέβη στόλῳ, καὶ 
διὰ τῆς ᾿ἀτλαντικῆς θαλάττης στρατὸν ἐπὶ πόλεμον κο- 16 
μέξων ἔπλευσε" καὶ νῆσον ἀπιάτουμένην ὑπὸ μεγέθους 
καὶ πολλὴν ἔριν παμπόλλοις συγγραφεῦσι παρασχοῦ- 
σαν. ὡς ὄνομα καὶ λόγος οὐ γενομένης οὐδὲ οὔσης πέ- 
πλασται. κατασχεῖν ἐπιϑέμενος προήγαγεν ἔξω τῆς οὐ- 
κουμένης τὴν Ῥωμαέων ἡγεμονίαν. dig δὲ διαπλεύσας 20 
εἰς τὴν νῆσον ἐκ τῆς ἀντιπέρας Γαλατίας καὶ μάχαις 
πολλαῖς κακώσας τοὺς πολεμέους μᾶλλον ἡ τοὺς ἐδίους 
ὠφολήσας. οὐδὲν γὰρ ὅ τι καὶ λαβεῖν ἣν ἄξιον an’ av- 
ϑρώπων κακοβέων καὶ πενήτων, οὐχ οἷον ἐβούλετο τῷ 
πολέμῳ τέλος ἐπέθηκεν, ἀλλ᾽ ὁμήρους λαβὼν παρὰ τοῦ 25 
βασιλέως καὶ ταξάμϑνος φόρους ἀπῆρεν ἐκ τῆς νήσου. 
Καὶ καταλαμβάνει γράμματα μέλλοντα διαπλεῖν πρὸς 
αὐτὸν ἀπὸ τῶν» ἐν Ῥώμῃ φίλων, δηλοῦντα τὴν τῆς ϑυ- 
γατρὸς αὐτοῦ τελευτήν τελευτᾷ δὲ τίχτουσα παρὰ Πομ- 
πηΐῳ. Καὶ μέγα μὲν αὐτὸν ἔσχε Πομπήϊον, μέγα δὲ 80 
Καίσαρα πένϑος, of δὲ φίλοι συνεταράχϑησαν, ὡς τῆς 
ἐν εἰρήνῃ καὶ ὁμονοίᾳ τἄλλα νοσοῦσαν τὴν πολιτείαν 

25 * 
eo 
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φυλαττούσης οἰκδιότητος λελυμένης " καὶ γὰρ το βρέφος 
εὐθὺς οὐ πολλὰς ἡμέρας μετὰ τὴν μητέρα διαξῆσαν ἐτε- 
λεύτησε. Τὴν μὲν οὖν Ἰουλίαν βίᾳ τῶν δημάρχων ἀρά- 
usvoy τὸ πλῆϑος εἰς τὸ “ἄρειον ἤνεγκε πεδίον κἀκεῖ κη- 

6 δευϑεῖσα κεῖται. 

XXIV. Τοῦ δὲ Καίσαρος μεγάλην ἤδη τὴν δύναμιν 
οὖσαν εἰς πολλὰ κατ᾽ ἀνάγκην χειμάδια διελόντος., αὖ-- 
τοῦ δὲ πρὸς τὴν Ἰταλίαν, ὥσπερ εἰώθει, τραπομένου, 
πάντα μὲν αὖϑις ἀνερρήγνυτο τὰ τῶν Γαλατῶν, καὶ 

l0eroatol μεγάλοι περιϊόντες ἐξέκοπτον τὰ χειμάδια καὶ 
προσεμάχοντο τοῖς χαρακώμασι τῶν Ῥωμαίων, of δὲ 
πλεῖστοι καὶ κράτιστοι τῶν ἀποστάντων μετὰ ᾿Αβριόρι-- 
γος Κότταν μὲν αὐτῷ στρατοπέδῳ καὶ Τιτύριον διέ- 
φϑειραν, τὸ δὲ ὑπὸ Κικέρωνι τάγμα μυριάσιν ἕξ περι-- 

Ἰόσχόντες ἐπολιόρκουν καὶ μικρὸν ἀπέλιπον ἠρηκέναι 
κατὰ κράτος. συντετρωμένων ἁπάντων καὶ παρὰ δύνα- 
μὲν ὑπὸ προϑυμίας ἀμυνομένων. Ὡς δὲ ἠγγέλϑη ταῦτα 
τῷ Καίσαρι μακρὰν ὄντι, ταχέως ἐπιστρέψας καὶ συνα- 
γαγὼν ἑπτακισχιλίους τοὺς σύμπαντας ἠπείγετο τὸν 

20 Κικέρωνα τῆς πολιορκέας ἐξαιρησόμενος. Τοὺς δὲ πο- 

λιορκοῦντας οὐκ ἔλαϑεν, ἀλλ᾽ ἀπήντων ὡς ἀναρπασό 
μδνοι τῆς ὀλιγότητος καταφρονήσαντες. Κἀκεῖνος ἐξα 
πατῶν ὑπέφευγεν ἀεί, καὶ χωρία λαβὼν ἐπιτηδείως 
ἔχοντα πρὸς πολλοὺς μαχομένῳ μετ᾽ ὀλίγων φράγνυται 

96 στρατόπεδον, καὶ μάχης ἔσχε τοὺς ἑαυτοῦ πάσης, ἀνα- 
γαγεῖν δὲ τὸν χάρακα καὶ τὰς πύλας ἀνοικοδομεῖν ὡς 
δεδοικότας ἠναάγκαξε,καπαφρονηϑῆναι στρατηγῶν, μέχρι 
οὗ σποράδην ὑπὸ ϑράσους προσβάλλοντας ἐπεξελϑὼν 

ἐτρέψατο καὶ πολλοὺς αὐτῶν διέφϑειρε. 
30 XXV. Τοῦτο τὰς πολλὰς ἀποστάσεις τῶν ἐνταῦϑα 

Γαλατῶν κατεστόρεσε, καὶ τοῦ χειμῶνος αὐτὸς ἐπιφου- 
τῶν te πανταχόσε καὶ προσέχων ὀξέως τοῖς νεωτδρι--: 
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1 72Οσμοῖς. Καὶ γὰρ ἧκεν ἐξ Ἰταλίας ἀντὶ τῶν ἀπολωλότων 
αὐτῷ τρία τάγματα. Πομπηΐου μὲν ἐκ τῶν ὑφ᾽ αὑτῷ 
δύο χρήσαντος, ἕν δὲ νεοσύλλεκτον ἐκ τῆς περὶ Πάδον 
Γαλατίας. Πόρρω δὲ τούτων αἱ πάλαι καταβεβλημέναι 
κρύφα καὶ νεμόμεναι διὰ τῶν δυνατωτάτων ἀνδρῶν ἐν ὃ 
τοῖς μαχιμωτάτοις γένεσιν ἀρχαὶ τοῦ μεγίστου καὶ κιν-- 
δυνωδεστάτου τῶν ἐκεῖ πολέμων ἀνεφαίνοντο, ῥωσθϑ εἴ-: 

σαι πολλῇ μὲν ἡλικίᾳ καὶ πανταχόθεν ὅπλοις ἀϑροι- 
σϑείσῃ; μεγάλοις δὲ πλούτοις εἰς ταὐτὸ συνενεχ' θεῖσιν, 
ἰσχυραῖς δὲ πόλεσι, δυσεμβόλοις δὲ χώραις. Tore δὲ καὶ 10 
χειμῶνος ὥρᾳ πάγοι ποταμῶν καὶ νιφετοῖς ἀποκεκρυμ-- 
μένοι δρυμοὶ καὶ πεδία χειμάρροις ἐπιλελιμνασμένα 
καὶ πῇ μὲν ἀτέχμαρτοι βάϑει χιόνος ἀτραποί, πῇ δὲ δι᾽ 
ἑλῶν καὶ ῥευμάτων παρατρεπομένων ἀσάφεια πολλὴ 
τῆς πορείας παντάπασιν ἐδόκουν ἀνεπιχείρητα Καίσαρι 16 
τὰ τῶν ἀφισταμένων πουδῖν. ᾿Αφειστήκει μὲν᾽ οὖν πολ- 

λὰ φῦλα, πρόσχημα δὲ ἦσαν AeBegvor καὶ Καρνουτῖ- 
vot, τὸ δὲ σύμπαν αἰρεϑεὶς κράτος εἶχε τοῦ πολέμου 
Οὐεργεντόριξ , οὗ τὸν πατέρα Γαλάται τυραννίδα do- 

κοῦντα πράττειν ἀπέκτειναν. 20 
ΧΧΥΙ. Οὗτος οὖν εἰς πολλὰ διελὼν τὴν δύναμιν 

μέρη καὶ πολλοὺς ἐπιστήσας ἡγεμόνας φκειοῦτο τὴν 
πέριξ ἅπασαν ἄχρι τῶν πρὸς τὸν "ἄραρα κεκλιμένων, 
διανοούμενος ἤδη τῶν ἐν Ῥώμῃ συνισταμένων ἐπὶ 
Καίσαρα σύμπασαν ἐγείρειν τῷ πολέμῳ ΓΓαλατέαν. 26 
Οπερ εἰ μικρὸν ὕστερον ἔπραξε, Καίσαρος εἰς τὸν ἐμ-- 
φύλιον ἐμπεσόντος πόλεμον, οὐχ ἂν ἐλαφρότεροι τῶν 
Κιμβρικῶν ἐκείνων φόβοι τὴν Ἰταλίαν κατέσχον. Νυνὶ 
δὲ ὁ πᾶσι μὲν ἄριστα χρῆσϑαι [δοκῶν] τοῖρ πρὸς πόλε- 

μον. μάλιστα δὲ καιρῷ πεφυκὼς Καῖσαρ ἅμα τῷ πυϑέ- 80 
σϑαι τὴν ἀπόστασιν ἄρας ἐχώρει ταῖς αὐταῖς ὁδοῖς ἃς 
διῆλθε, καὶ βίᾳ καὶ τάχει τῆς πορείας διὰ τοσούτου χευ- 
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μῶνος ἐπιδειξάμενος τοῖς βαρβάροις, ὡς ἄμαχος αὐτοῖς 
καὶ ἀήττητος ἔπεισι στρατός. Ὅπου γὰρ ἄγγελον 7 
γραμματοφόρον διαδῦναι τῶν παρ᾽ αὐτοῦ χρόνῳ πολ- 
λῷ ἦν ἄπιστον, ἐνταῦϑα μετὰ πάσης ἑωρᾶτο τῆς στρα- 

δτιᾶρ ἅμα χώρας λυμαινόμενος αὐτῶν καὶ ἐκκόπτων τὰ 
χωρία, καταστρεφόμενος πόλεις, ἀναλαμβάνων τοὺς μεε- 
τατιϑεμένους. μέχρι καὶ τὸ τῶν Ἐδούων ἔϑνος ἐξεπο- 
λεμώϑη πρὸς αὐτόν. οἵ τὸν ἄλλον χρόνον ἀδελφοὺς 
ἀναγορεύοντες αὑτοὺς Ρωμαίων καὶ τιμώμενοι διαπρε- 

10 πῶς. τότε δὲ τοῖς ἀποστάταις προσγενόμενοι πολλὴν τῇ 

Καίσαρος στρατιᾷ περιέστησαν ἀϑυμίαν. Διόπερ καὶ 
κινήσας ἐκεῖθεν ὑπερέβαλε τὰ Διγγονικά, βουλόμενος 
ἄψασϑαι τῆς Σηχουανῶν φέλων ὄντων καὶ προκειμένων 
τῆς Ἰταλέας πρὸς τὴν ἄλλην Γαλατίαν. Ἐνταῦϑα δὲ 

16 αὐτῷ τῶν πολεμίων ἐπιπεσόντων καὶ περισχόντων μυ- 
ριάσι πολλαῖς, ὁρμήσας διαγωνίσασϑαι τοῖς μὲν ὅλοις 
καταπολεμῶν ἐχράτησε χρόνῳ πολλῷ καὶ φόνῳ κατα- 
βιασάμενος τοὺς βαρβάρους, ἔδοξε δὲ κατ᾽ ἀρχάς τι καὶ 
σφαλῆναι, καὶ δεικνύουσιν ᾿Δρβέρνοι ξιφέδιον πρὸς 

20 ἱερῷ κρεμάμενον, ὡς δὴ Καίσαρος λάφυρον. Ὃ ϑεασά-- 
μενος αὐτὸς ὕστερον ἐμειδίασε, καὶ τῶν φίλων καϑελεῖν 
κελευόντων οὐχ εἴασεν ἱερὸν ἡγούμενος. 

XXVIII. Οὐ μὴν ἀλλὰ τότε τῶν διαφυγόντων of 
πλεῖστοι μετὰ τοῦ βασιλέως εἰς πόλιν ᾿4λησίαν συνέφυ- 

36 γον. Καὶ πολιορκοῦντι ταύτην Καίσαρι δοκοῦσαν ἀνά- 
λωτον εἶναι μεγέϑει τὸ τειχῶν καὶ πλήϑει τῶν ἀπομα- 
χομένων ἐπιπέπτει παντὸς λόγου μείξων κένδυνος ἔξω-- 
Bev. Ὃ γὰρ ἦν ἐν Γαλατίᾳ κράτιστον ἀπὸ τῶν ἐθνῶν 
ἀϑροισϑέν, ἐν ὅπλοις ἧκον ἐπὶ τὴν ᾿4λησίαν τριάκοντα 

80 μυριάδες αἵ δ᾽ ἐν αὐτῇ τῶν μαχομένων οὐκ ἐλάττονες 
ἦσαν ἑπτακαέδεκα μυριάδων, ὥστε ἐν μέσῳ πολέμοιν 
τοσοῦτον τὸν Καίσαρα κατειλημμένον καὶ πολιορκούμδ-- 
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νον ἀναγκασθῆναι διττὰ τείχη προβαλέσϑαι. τὸ μὲν 
791 πρὸς τὴν πόλιν, τὸ δὲ ἀπὸ τῶν ἐπεληλυϑότων, ag, εἰ 

συνέλθοιεν αἴ δυνάμεις, κομιδῇ διαπεπραγμένων τῶν 
καϑ᾽ αὑτόν. Διὰ πολλὰ μὲν οὖν εἰχότως ὃ πρὸς ᾿4λη- 

ole κένδυνος ἔσχε δόξαν, ὡς ἔργα τόλμης καὶ δεινότη-- ὃ 
τος οἷα τῶν ἄλλων ἀγώνων οὐδεὶς παρασχόμονος, μά- 
λιστὰ δὲ ἄν τις ϑαυμάσειε τὸ λαθεῖν τοὺς ἐν τῇ πόλει 
Καέσαρα τοσαύταις μυριάσι ταῖς ἔξω συμβαλόντα καὶ 
σπδριγενόμενον, μᾶλλον δὲ καὶ τῶν Ῥωμαίων τοὺς τὸ 
πρὸς τῇ πόλει τεῖχος φυλάττοντας. Οὐ γὰρ πρότερον 10 
ἤσϑοντο τὴν νέκην ἢ κλαυϑμὸν ἐκ τῆς ᾿4λησίας ἀνδρῶν 
καὶ κοπετὸν γυναικῶν ἀκουσϑῆναι, ϑεασαμένων ἄρα 
κατὰ θάτερα μέφη πολλοὺς μὲν ἀργύρῳ καὶ χρυσῷ κε- 
κοσμημένους ϑυρεούς, πολλοὺς δὲ αἴματι πεφυρμένους 
ϑώρακας, ἔτι δ᾽ ἐκπώματα καὶ σκηνὰς Γαλατικὰς ὑπὸ 15 
τῶν Ῥωμαίων εἰς τὸ στρατόπεδον κομιξζομένας. Οὕτως 
ὀξέως ἡ τοσαύτη δύναμις, ὥσπερ εἴδωλον 7 ὄνειρον, 
ἠφάνιστο καὶ διεπεφόρητο, τῶν πλείστων ἐν τῇ μάχῃ 
πεδόντων. Of δὲ τὴν ᾿4λησίαν ἔχοντες οὐκ ὀλίγα πράγ- 
ματα παρασχόντες ἑαυτοῖς καὶ Καίσαρι τέλος παρέδο-- 30 

σαν ἑαυτούς. Ὁ δὲ τοῦ σύμπαντος ἡγεμὼν πολέμου 
Οὐεργεντόριξ ἀναλαβὼν τῶν ὅπλων τὰ κάλλιστα καὶ 
κοσμήσας τὸν ἵππον ἐξιππάσατο διὰ τῶν πυλῶν᾽ καὶ 
κύκλῳ περὶ τὸν Καίσαρα καϑεζόμενον ἐλάσας, εἶτα 
ἀφαλόμενος τοῦ ἵππου τὴν μὲν πανοπλίαν ἀπέρριψεν, 96 
αὐτὸς δὲ καϑέσας ὑπὸ πόδας τοῦ Καίσαρος ἡσυχίαν 

ἦγεν, ἄχρι οὗ παρεδόθη φρουρησόμενος ἐπὶ τὸν ϑρί- 
αμβον. 

XXVIII. Καίσαρι δὲ πάλαι μὲν ἐδέδοκτο καταλύειν 
Πομπήϊον, ὥσπερ ἀμέλει κἀκείνῳ τοῦτον" Κράσσου γαρθὺ 
ἐν Πάρϑοις ἀπολωλότος, ὃς ἦν ἔφεδρος ἀμφοῖν, ἀπε- 
λείπετο τῷ μὲν ὑπὲρ τοῦ γενέσθαι μεγέστῳ τὸν ὄντα 

; 
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καταλύειν, τῷ δέ, ἵνα μὴ πάϑῃ τοῦτο, προαναιρεῖν ὃν 
ἐδεδοίκει. Τοῦτο δὲ Πομπηΐῳ μὲν ἐξ ὀλίγου φοβεῖσθαι 
παρέστη τέως ὑπερορῶντι Καίσαρος, ὡς οὐ χαλεπὸν 
ἔργον ὃν αὐτὸς ηὔξησε καταλυϑῆναι πάλιν ὑπ᾽ αὐτοῦ, 

6 Καῖσαρ δὲ ax’ ἀρχῆς ὑπόϑεσιν ταύτην πεποιημένος ἀσὸ 
τῶν ἀνταγωνιστῶν ὥσπερ ἀϑλητὴς ἑαυτὸν ἀποστήσας 
μακρὰν καὶ tots Κελτικοῖς ἐγγυμνασάμενος πολέμοις 

ἐπήσκησε μὲν τὴν δύναμιν, ηὔξησε δὲ τὴν δόξαν͵ ἀπὸ 
τῶν ἔργων εἰς ἀντίπαλον ἀρϑεὶς τοῖς Πομπηΐου κατορ- 

Ι0 ϑώμασι, λαμβάνων προφάσεις τὰς μὲν αὐτοῦ Πομπηΐου, 
τὰς δὲ τῶν καιρῶν ἐνδιδόντων καὶ τῆς ἐν Ῥώμῃ κακο-- 
πολιτείας, Ov’ ἣν of μὲν ἀρχὰς μετιόντες ἐν μέσῳ ϑέμε-- 
νον τραπέξας ἐδέκαξζον ἀναισχύντως τὰ πλήϑη, κατῇει 
δὲ ὁ δῆμος ἔμμισϑος, οὐ ψήφοις ὑπὲρ τοῦ δεδωκότος, 

15 ἀλλὰ τόξοις καὶ ξίφεσι καὶ ἀφενδόναις ἁμιλλώμενος. 
Aipare δὲ καὶ νεκροῖς πολλάκιρ αἰσχύναντες τὸ βῆμα 
διεκρέϑησαν, ἀναρχίᾳ τὴν πόλιν ὥσπερ ἀκυβέρνητον 
ὑποφερομένην ἀπολιπόντες, ὥστε τοὺς νοῦν ἔχοντας 
ἀγαπᾶν, εἰ πρὸς μηδὲν αὐτοῖς χεῖρον, ἀλλὰ μοναρχίαν 

20 ἐκ τοιαύτης παραφροσύνης καὶ τοσούτου κλύδωνος ἐκ-- 
πεσεῖται τὰ πράγματα. Πολλοὶ δὲ ἦσαν οἵ καὶ λέγειν ἐν 
μέσῳ τολμῶντες ἤδη πλὴν ὑπὸ μοναρχίάς ἀνήκεστον εἶ-- 
ναὶ τὴν πολιτείαν. καὶ τὸ φάρμακον τοῦτο χρῆναι τοῦ 
πραοτάτου τῶν ἰατρῶν ἀνασχέσϑαι προσφέροντος, ὑπο-- 

96 δηλοῦντες τὸν Πομπήϊον. Ἐπεὶ δὲ κἀκεῖνος λόγῳ. πα- 
φαιτεῖσϑαι καλλωπιξόμενος ἔργῳ παντὸς μᾶλλον énégat- 
νὸν ἐξ ὧν ἀναδειχϑήσοιτο δικτάτωρ, συμφρονήσαντες 
of περὶ Κάτωνα πεέίϑουσι τὴν γερουσίαν ὕπατον αὐτὸν 
ἀποδεῖξαι μόνον, ὡς μὴ βιάσαιτο δικτάτωρ γενέσϑαι 

δὴ νομιμωτέρᾳ μοναρχέᾳ παρηγορηϑείς. Of δὲ καὶ χρό- 
νον ἐπεψηφίσαντο τῶν ἐπαρχιῶν". δύο δὲ εἶχον, Ἰβη- 
ρέαν καὶ Διβύην σύμπασαν, ἃς διῴκει πρεσβευτὰς ἀπο- 
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στέλλων καὶ στρατεύματα τρέφων, ois ἐλάμβανεν ἐκ 
τοῦ δημοσίου ταμιείου χίλια τάλαντα xad ἕκαστον ἐν 
αυτόν. 

XXIX. Ἐκ τούτου Καῖσαρ ὑπατείαν aves πέμπων 
καὶ χρόνον ὁμοίως τῶν ἰδίων ἐπαρχιῶν. Τὸ wiv οὖν 5 
πρῶτον Πομπηΐου σιωπῶντος of περὶ Μάρκελλον καὶ 
“Δέντλον. ἠναντιοῦντο, μισοῦντες ἄλλως Καίσαρα καὶ τοῖς 
ἀναγκαίρις οὐκ ἀναγκαῖα προστιϑέντες εἰς ἀτιμίαν αὖ- 
τοῦ καὶ προπηλακισμόν. ΝΝεοκωμέτας γὰρ ἔναγχος ὑπὸ 
Καίσαρος ἐν Γαλατέᾳ κατῳκισμένουρ ἀφῃροῦντο τῆς 10 
πολιτείας «αὶ Μάρκελλος ὑπατεύων ἕνα τῶν ἐκεῖ βου-- 
λευτῶν εἰς Ῥώμην ἀφικόμενον ἥκιστο ῥάβδοις, ἐπιλέ- 
γῶν, ὡς ταῦτα τοῦ μὴ Ῥωμαῖον εἶναι παράσημα προστί- 
ϑησιν αὐτῷ καὶ δεικνύειν ἀπιόντα Καίσαρι κελεύει. 

Μετὰ δὲ Μάρκελλον. ἤδη Καίσαρος τὸν Γαλατιχὸν 15 
πλοῦτον ἀρύεσθαι ῥύδην ἀφεικότος πᾶσι τοῖς πολιτευο- 
μένοις, worl Κουῤίωνα μὲν δημαρχοῦντα πολλῶν ἐλευϑε-- 
ρώσαντος davevav, Παύλῳ δὲ ὑπατϑύοντι χίλια καὶ 
πεντακόσια τάλαντα δόντορ, ἀφ᾽ ὧν καὶ τὴν βασιλικὴν 
ἐκεῖνος, ὀνομαστὸν ἀνάϑημα, τῇ ἀγορᾷ προσεκόσμησεν 20 
ἀντὶ τῆς Φουλβίας οἰκοδομηϑεῖσαν, οὕτω δὴ φοβηϑεὶς 
τὴν σύστασιν ὁ Πομπήϊος ἀναφανδὸν ἤδη δι᾽ ἑαυτοῦ 
καὶ τῶν φίλων ἔπραττεν ἀποδειχϑῆναι διάδοχον Kai- 
σαρι τῆς ἀρχῆς͵ καὶ πέμπων ἀ ἀπήτει τοὺς στρατιώτὰς οὕς 
ἔχρησεν αὐτῷ πρὸς τοὺς Κελτικοὺς ἀγῶναρ. Ὁ δὲ ἀπο- 46 
πέμσεει δωρησάμενος ἕκαστον ἄνδρα πεντήκοντά. καὶ 
διακοσίαις δραχμαῖς. Of δὲ τούτους Πομκηΐῳ κομί- 
σαντὲς εἰς μὲν τὸ πλῆϑος οὐκ ἐπιεικεῖς οὐδὲ χρηστοὺς 
κατέσπειραν λόγους ὑπὲρ τοῦ Καίσαρος, αὐτὸν δὲ Πομ-- 
πήϊον ἐλπίσι κεναῖς διέφϑειραν, ὡς ποθούμενον ὑπὸ 30 
τῆς Καίσαρος στρατιᾶς καὶ τὰ μὲν ἐνταῦϑα διὰ φϑόνον 
πολιτείας ὑπούλου μόλις ἔχοντα, τῆς δὲ ἐκεῖ δυνάμεως 
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ἑτοίμης ὑπαρχουσης αὐτῷ͵ κἂν μόνον ὑπερβάλωσιν .δἔς 
Ἰταλίαν εὐθὺς ἐσομένης πρὸς ἐκεῖνον" οὕτως γεγονέναε 
τὸν Καίσαρα πλήϑει στρατειῶν λυπηρὸν αὐτοῖς καὶ φό- 
Bo μοναρχίας ὕποπτον. Ἐπὶ τούτοις Πομπήζος ἔχαυ- 

5 νοῦτο᾽ καὶ παρασκευῆς μὲν ἠμέλει στρατιωτῶν, ὡς μὴ 
δεδοικώς, λόγοις δὲ καὶ γνώμαις κπατδπολιξεύετο τῷ 
δοχεῖν Καέσαρα, καταψηφιξόμενος ὧν ἐχεῖνος οὐδὲν 

ἐφρόντιζεν" ἀλλὰ καὶ λέγεταί τινα τῶν ἀφιγμένων παρ᾽ 
αὐτοῦ ταξιάρχων ἑστῶτα πρὸ τοῦ βουλουτηρίου. καὶ πυ- 

10 ϑόμενον, ὡς οὐ δέδωσιν ἡ γερουσία Καίσαρι χρόνον τῆς 
ἀρχῆς" .»»,(1λλ: αὕτη“ φάναι ..δώσει“ κρούσαντα τῇ χειρὶ 
τὴν λαβὴν τῆς μαχαίρας. 

XXX. Οὐ μὴν ἀλλ᾽ 7 γε παρὰ Καίδαρος ἀξίωσις τὸ 
πρόσχημα τῆς δικαιολογέας λαμπρὸν εἶχεν. Ἠξίου γὰρ 

15 αὐτός τε καταϑέσϑαι τὰ ὅπλα,καὶ Πομπηΐου ταὐτὸ πρά-- 
ἕαντος ἀμφοτέρους ἰδιώτας γενομένους εὑρίσκεσθαί τι 
παρὰ τῶν πολιτῶν ayadov, ὡς τοὺς αὐτὸν μὲν ἀφαι-- 
ρουμένους, ἐκείνῳ δὲ ἣν εἶχε βεβαιοῦντας δύναμιν, ἔτε-- 
gov διαβάλλοντας ἕτερον κατασκευάξειν τύραννον. Ταῦτα 

"0 προχαλούμενος ἐν τῷ δήμῳ Κουρίων ὑπὲρ Καίσαρος 
ἐκροτεῖτο λαμπρῶς" of δὲ καὶ στεφάνους ἐπ᾽ αὐτὸν 
ὥσπερ ἀϑλητὴν ἀνθοβολοῦντες ἠφέεσαν. ᾿Δντώνιος δὲ 
δημαρχῶν Καίσαρος ὑπὲρ τούτων ἐπιστολὴν κομισϑ εἴς-- 
σαν sic τὸ πλῆϑος ἐξήνεγκε καὶ ἀνέγνω βίᾳ τῶν ὑπά- 

"δ tov. Ἐν δὲ τῇ βουλῇ Σκηπίων μὲν ὁ Πομπηΐου πενϑε- 

φὸς εἰσηγήσατο γνώμην, ἂν ἐν ἡμέρᾳ ῥητῇ μὴ κατάϑη- 
ται τὰ ὅπλα Καῖσαρ, ἀποδειχϑῆναι πολέμιον αὐτόν. 
Ἐρωτώντων δὲ τῶν ὑπάτων, εἰ δοκεῖ Πομπήϊον ἀφεῖ- 
ναι τοὺς στρατιώτας, καὶ πάλιν, εἰ δοκεῖ Καίσαρα, τῇ 

80 μὲν ὀλέγοι παντάπασι, τῇ δὲ πάντες παρ᾽ ὁλέγους προσ- 
ἔϑεντο᾽ τῶν δὲ περὶ "Avravioy πάλιν ἀξιούντων ἀμ- 
φοτέρους τὴν ἀρχὴν ἀφεῖναι, πάντες ὁμαλῶς προσεχαῦ- 
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ρησαν. "Adda ἐκβιαξομένου Σκηπέωνος καὶ Μέντλου τοῦ 
ὑχάτου βοῶντος ὕπλων δεῖν πρὸς ἄνδρα λῃστήν, οὐ 
ψήφων, τότε μὲν διελύθησαν καὶ μετεβάλοντο τὰς ἐσθῆ- 
τας ἐπὶ πένϑει διὰ τὴν στάσιν. 

723 ΧΧΧΙ. Exei δὲ παρὰ. Καίσαρος ἧκον ἐπιστολαὶ με- δ 
τριάξειν δοκοῦντος (ἠξέου γὰρ ἀφεὶς τὰ ἄλλα πάντα τὴν 
ἐντὸς ἄλπεων καὶ τὸ Ἰλλυρικὸν μετὰ δυεῖν ταγμάτων 
αὐτῷ δοϑῆναι, μέχρι οὗ τὴν δευτέραν ὑπατείαν μέτεισι 
καὶ Κικέρων ὁ ῥήτωρ ἄρτι παρὼν ἐκ Κιλικίας καὶ διαλ--: 
λαγὰς πράττων ἐμάλαττε τὸν Πομπήϊον, 6 δὲ τἄλλα συγ -10 
χωρῶν τοὺς στρατιώτας ἀφήρει. Καὶ Κικέρων μὲν ἔπειϑε 
τοὺς Καίσαρος φίλους ovvevdovrag ἐπὶ ταῖς εἰρημέναις 
ἐπαρχίαις καὶ στρατιώταις μόνοις ἑξακισχιλίοις ποιεῖ-- 
σϑαι τὰς διαλύσεις, Πομπηΐου δὲ καμπτομένου καὶ δι- 
δόντος οἵ περὶ Δέντλον οὐκ εἴων ὑπανεύοντερ, ἀλλὰ καὶ 15 
τῆς βουλῆς ᾿“ντώνιον καὶ Κουρίωνα προπηλακίσαντες 
ἐξήλασαν ἀ ἀτέμως͵ τὴν εὐπρεπεστάτην Καίσαρι τῶν προ- 
φάσεων αὐτοὶ μηχανησάμενοι, καὶ δι᾽ ἧς μάλιστα τοὺς 
στρατιώτας παρώξυνεν͵ ἐπιδεικνύμενος ἄνδραρ ἐλλογίύ- 
μους καὶ ἄρχοντας ἐπὶ μισϑέων. ἐϑυγῶν πεφευγότας ἐν 20 
ἐσθῆσιν οἰκετικαῖς. Οὕτω γὰρ ἀπὸ Ῥώμης σκευάσαντες 
ἑαυτοὺς διὰ φόβον ὑπεξήεσαν. 

XXXII. Ἦσαν μὲν οὖν περὶ αὐτὸν οὐ πλείους ἵπ- 
᾿ σέων τριακοσίων καὶ πεντακισχιλίων ὁπλιτῶν" τὸ γὰρ 
ἄλλο στράτευμα πέραν “Ἄλπεων ἀπολελειμμένον ἔμελ-- 96 
λον ἄξειν of πεμῳϑέντες. Ὁρῶν δὲ τὴν ἀρχὴν ὧν ἐνί- 
Orato πραγμάτων καὶ τὴν ἔφοδον οὐ πολυχειρίας δεο- 
μένην ἐν τῷ παρόντι μᾶλλον ἢ ϑάμβει τε τόλμης καὶ 
τάχει καιροῦ καταληπτέαν οὖσαν, ἐκπλήξειν γὰρ ἀπι-- 
στούμενος ῥᾷον ἢ βιάσεσθαι μετὰ παρασκευῆς ἐπελθών, 80 
τοὺς μὲν ἡγεμόνας καὶ ταξιάρχους ἐκέλευσε μαχαέρας 
ἔχοντας ἄνευ τῶν ἄλλων ὅπλων κατασχεῖν “Aglucvoy ᾿ 
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τῆς Κελτικῆς μεγάλην πόλιν, ὡς ἐνδέχεται μάλιστα φεε-- 
σαμένους φόνου καὶ ταραχῆς, Ὁρτησίῳ δὲ τὴν δύναμιν 
παρέδωκεν. «Αὐτὸς δὲ τὴν μὲν ἡμέραν διῆγεν ἐν φανε-- 
ρῷ μονομάχοις ἐφεστὼς γυμναξομένοις καὶ ϑεώμενος" 

ὁ μικρὸν δὲ πρὸ ἑσπέρας θεραπεύσας τὸ σῶμα καὶ παρελ. 
ϑὼν εἰς τὸν ἀνδρῶνα καὶ συγγενόμενος βραχέα τοῖς πα-- 
ρακεχλημένοις ἐπὶ τὸ δεῖπνον͵ ἤδη συσκοτάξοντος ἐξ-- 
ἀνέστη, [καὶ] τοὺς μὲν ἄλλους φιλοφρονηϑεὶς καὶ κελεύ-- 
σας περιμένειν αὐτὸν ὡς ἐπανελευσόμενον. ὀλέγοις δὲ 

10 τῶν φέλων προείρητο μὴ κατὰ τὸ αὐτὸ πάντας, ἄλλον 
δὲ ἄλλῃ διώκειν. Αὐτὸς δὲ τῶν μισϑέων ξευγῶν ἐπιβὰς 
ἑνὸς ἥλαυνεν ἑτέραν τινὰ πρῶτον ὁδόν, εἶτα πρὸς τὸ 
᾿Δρέμινον ἐπιστρέψας, ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν διορίζοντα τὴν 
ἐντὸς “Adnsov Γαλατίαν ἀπὸ τῆς ἄλλης Ἰταλίας ποτα-- 

Ιό μὸν (Ρουβίκων καλεῖται), καὶ λογισμὸς αὐτὸν slayer 
μᾶλλον ἐγγέξοντα τῷ δεινῷ καὶ περιφερόμενον τῷ με-- 
γέϑει τῶν τολμωμένων, ἔσχετο δρόμου" καὶ τὴν πορείαν 
ἐπιστήσας πολλὰ μὲν αὐτὸς ἐν ἑαυτῷ διήνεγκε σιγῇ τὴν 
γνώμην ἐπ᾽ ἀμφότερα μεταλαμβάνων, καὶ τροπὰς ἔσχεν 

40 αὐτῷ τότε τὸ βούλευμα πλεέστας ̓ πολλὰ δὲ καὶ τῶν φί- 
λων τοῖς παροῦσιν, ὧν ἦν καὶ Πολλέων ‘Aotyviog, συν-- 
διηπόρησεν, ἀναλογιξόμενος ἡλέκων κακῶν ἄρξει πᾶσιν 
ἀνθρώποις ἡ διάβασις͵ ὅσον τὸ λόγον αὐτῆς τοῖς αὖϑις 

ἀπολεέψουσι. Τέλος δὲ μετὰ ϑυμοῦ τινος ὥσπερ ἀφεὶς - 
᾿ 98 ἑαυτὸν ἐκ τοῦ λογισμοῦ πρὸς τὸ μέλλον καὶ τοῦτο δὴ τὸ 

κοινὸν τοῖς εἰς τύχας ἐμβαίνουσιν ἀπόρους καὶ τόλμας 
προοίμιον ὑπειπών" ,,ϑΔνερρέφϑω κύβος," ὥρμησε πρὸς 
τὴν διάβασιν" καὶ δρόμῳ τὸ λοιπὸν ἤδη χρώμενος εἰσέ- 
ECE πρὸ ἡμέρας εἰς τὸ ᾿Αρέμινον καὶ κατέσχε. “έγεται 

80 δὲ τῇ προτέρᾳ νυκτὶ τῆς διαβάσεως ὄναρ ἰδεῖν ἔκϑε- 
σμον᾽ ἐδύκει γὰρ αὐτὸς τῇ ἑαυτοῦ μητρὶ μίγνυσϑαι τὴν 

, ἄρφητον μἴξιν. 
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XXXIH. Ἐπεὶ δὲ κατελήφϑη τὸ ᾿Δρίμινον, ὥσπερ 
ἀνεωγμένου τοῦ πολέμου πλατείαις πύλαις ἐπὶ πᾶσαν 
ὁμοῦ τὴν γῆν καὶ ϑάλασσαν͵ καὶ συγκεχυμένων ἅμα τοῖς 
ὅροις τῆς ἐπαρχίας τῶν νόμων τῆς πόλεως, οὐκ ἄνδρας 
ἄν τις φήϑη καὶ γυναῖκας, ὥσπερ ἄλλοτε, σὺν ἐκπλήξει 5. 

794 διαφοιτᾶν τῆς Ἰταλίας, ἀλλὰ τὰς πόλεις αὐτὰς ἀνιστα- 
μένας φυγῇ διαφέρεσθαι δι᾿ ἀλλήλων, τὴν δὲ Ῥώμην 
ὥσπερ ὑπὸ ῥευμάτων πιμπλᾳμένην φυγαῖς τῶν πέριξ 
δήμων καὶ μεταστάσεσιν, οὔτε ἄρχοντι πεῖσαι ῥαδέαν 
οὖσαν οὔτε λόγῳ καϑεκτήν, ἐν πολλῷ κλύδωνι καὶ σά- 10 
λῳ μικρὸν ἀπολιπεῖν αὐτὴν ὑφ᾽ αὑτῆς ἀνατετράφϑαι. 
Πάθη γὰρ ἀντίπαλα καὶ βέαια κατεῖχε κινήματα πάντα 
τόπον. Οὔτε γὰρ τὸ χαῖρον ἡσυχέαν ἦγον, ἀλλὰ τῷ δδε- 
δοικότι καὶ λυπουμένῳ κατὰ πολλὰ συμπῖπτον ἐν μεγά--: 
An πόλει καὶ ϑρασυνόμενον ὑπὲρ τοῦ μέλλοντος Ot ἐρί- 16 
dav nv, αὐτόν τε Πομπήϊον ἐκπεπληγμένον ἄλλος ἀλ- 
λαχόθεν ἐτάραττε, τοῖς μόν, ὡς ηὔξησε Καίσαρα xa’ 
ἑαυτοῦ καὶ τῆς ἡγεμονίας, εὐθύνας ὑπέχοντα, τῶν δὲ, 
ὅτε παρείκοντα καὶ προτεινόμδνον εὐγνώμονας διαλύ-- 
σεις ἐφῆκε τοῖς περὶ Δέντλον ὑβρέσαι. κατηγορούντων. 20 
Φαώνιος δὲ αὐτὸν ἐκέλευε τῷ ποδὶ κτυπεῖν τὴν γῆν, 
ἐπεὶ μεγαληγορῶν ποτε πρὸς τὴν σύγκλητον οὐδὲν sia 
πολυπραγμονεῖν οὐδὲ φροντίζειν ἐκείνους τῆς ἐπὶ τὸν 
πόλεμον παρασκευῆς" αὐτὸς γάρ, ὅταν ἐπίῃ, κρούσας 

᾿ τὸ ἔδαφος τῷ ποδὶ στρατευμάτων ἐμπλήσειν τὴν Ἰτα- 3 
λέαν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τότε πλήθει δυνάμεως ὑπερέ- 
βαλλεν ὃ Πομπήϊος τὴν Καίσαρος" εἴασε δ᾽ οὐδεὶς τὸν 
ἄνδρα χρήσασϑαι τοῖς ἑαυτοῦ λογισμοῖς, ἀλλὰ ὑπ᾽ ἀγ- 
γελμάτων πολλῶν καὶ ψευδῶν καὶ φόβων, ὡς ἐφεστῶ- 
τος ἤδη τοῦ πολέμου. καὶ πάντα κατέχοντος, δἴξας καὶ 80 
συνεκχρουσϑεὶς τῇ πάντων φορᾷ ψηφίζεται ταραχὴν 
ὁρᾶν͵ καὶ τὴν πόλιν ἐξέλιπε κελεύσας ἔπεσϑ'αι τὴν γε-- 
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ρουσίαν καὶ μηδένα μένειν τῶν πρὸ τῆς τυραννέδος 
ἠρημένων τὴν πατρέδα καὶ τὴν ἐλευϑερίαν. 

XXXIV. Οἱ μὲν οὖν ὕπατοι μηδὲ ἃ νόμος ἐστὶ πρὸ 
ἐξόδου ϑύσαντες ἔφυγον ἔφευγον δὲ καὶ τῶν βουλευ- 

δ τῶν of πλεῖστοι,τρόπον τινὰ Ov ἁρπαγῆς ἀπὸ τῶν ἰδίων 
ὅ τι τύχοιεν ὥσπερ ἀλλοτρίων λαμβάνοντες. Εἰσὶ δὲ of 
καὶ σφόδρα τὰ Καίσαρος nonuévos πρότερον ἐξέπεσον 
ὑπὸ ϑάμβους τότε τῶν λογισμῶν καὶ συμπαρηνέχϑησαν 
οὐδὲν δεόμενοι τῷ ῥεύματι τῆς φορᾶς ἐκείνης. Οἰκτφό- 

ιότατον δὲ τὸ ϑέαμα τῆς πόλεως ἦν, ἐπειφϑρομέφου το- 
σούτου χειμῶνος, ὥσπερ νδὼς ὑπὸ κυβερνητῶν ἀπαγο- 
eavorray πρὸς τὸ συντυχὸν ἐχπεσεῖν κομιζομένης. 
᾿Αλλὰ καίπερ οὕτω τῆς μεταστάσεως οἰκτρᾶς οὔσης. τὴν 
μὲν φυγὴν of ἄνϑρωποι πατρίδα διὰ Πομπήϊον ἡγοῦν- 

15 το.) τὴν δὲ Ῥώμην ὡς Καίσαρος στφατόύόπεδον ἐξέλειπον" 
ὅπου καὶ Δαβιηνός. ἀνὴρ ἐν τοῖς μάλιστα φίλοις Καί- 
σαρος καὶ πρεσβευτὴς γεγονὼς καὶ συνηγωνισμένος ἐν 
πᾶσε προϑυμότατα τοῖς Κελτικοῖς πολέμοις. τότ᾽ ἐκεῖ-- 
vow ἀποδρὰς ἀφέκετο πρὸς Πομπήϊον. ᾿4λλὰ τούτῳ μὲν 

"0 καὶ τὰ χρήματα καὶ τὰς ἀποσκευὰς ἀπέπεμψεν ὁ Καῖ- 
cag’ “ομετίῳ δὲ ἡγουμένῳ σπειρῶν τριάκοντα καὶ κα- 
τέχοντι Κορφένιον ἐπελθὼν παρεστρατοπέδευσεν. Ὁ 
ὃὲ ἀπογνοὺς τὰ καϑ᾽ ἑαυτὸν ἤτησε τὸν ἰατρὸν οἰκέτην 
ὄντα φάρμακον καὶ λαβὼν τὸ δοϑὲν ἔπεεν ὡς τεϑνη- 

96 ξόμενος. Mer’ ὀλέγον δὲ ἀκούσας τὸν Καίσαρα ϑαυμα- 
στῇ. τινε φιλανθρωπίᾳ χρῆσϑαι πρὸς τοὺς ἑαλωκότας 
αὐτὸς αὑτὸν ἀπεϑρήνει καὶ τὴν ἀξύτητα τοῦ βουλεύμα- 
τος ἡτιᾶτο. Τοῦ δ᾽ ἰατροῦ ϑαρρύναντος αὐνόμ, ὡς 
ὑπνωτικόν, οὐ ϑανάσιμον, πεπωκότα, περιχαϑὴς ἄνα-- 

80 στὰς ἀπῇει πρὸς Καίσαρα, καὶ λαβὼν δεξιὰν αὖϑις διεξέ- 
πεσε πρὸς “Πομπήϊον. Ταῦτα εἰς τὴν Ῥώμην ἀπαγγελλό- 
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μενα τοὺς ἀνθρώπους ἡδίους emote: καί τινες φυγόντες 
ἀνέστρεψαν. 

ΧΧΧΥ. Ὁ δὲ Καῖσαρ, τήν τὸ τοῦ Δομετίου στρα- 
τιὰν παρέλαβε καὶ τοὺς ἄλλους, ὅσους ἐν ταῖς πόλεσι 

Πομπηΐῳ στρατολογουμένους ἔφϑασε καταλαβών. Πο-- ὃ 
λὺς δὲ γεγονὼς ἤδη καὶ φοβερὸς ἐπὶ αὐτὸν ἤλαυνε Πορμ- 
πήϊον. Ὁ δὲ οὐκ ἐδέξατο τὴν ἔφοδον, ἀλλ᾽ εἰς Βρεντέ- 
διον φυγὼν τοὺς μὲν ὑπάτους πρότερον ἔστειλε μετὰ 

7 25 δυνάμεως εἰς Δυρράχιον, αὐτὸς δὲ ὀλέγον ὕστδρον ἐπελ-- 

ϑόντος Καέφαρος ἐξέπλευσεν, ὡς ἐν τοῖς περὶ éxelvov 1¢ 
γφαφησομένοις ta καϑ' ἕκαστον δηλωθήσεται. Καίσαρι 
δὲ βουλομένῳ μὲν εὐθὺς διώκειν ἀπορέα νεῶν ἦν᾽ sis 
Od τὴν Ῥώμην ἀνέστρεψε, γεγονὼς ἐν ἡμέραις ἑξήκοντα 
πάσης ἀναιμωτὶ τῆς Ἰταλίας κύριος. Ἐπεὶ δὲ καὶ τὴν 
πόλιν δὗρε ἄλλον ἢ προσεδόκα καϑεστῶσαν καὶ τῶν 15 

ἀπὸ βουλῆς ἐν αὐτῇ συχνούς, τούτοις μὲν ἐπιεικῆ καὶ 
δημοτικὰ διελέχϑη, παρακαλῶν αὐτοὺς καὶ πρὸς Πομ- 
πήϊον ἀποστέλλειν ἄνδρας ἐπὶ συμβάσεσι πρεπούσαιρ" 
ὑπήκουσε δ᾽ οὐδείς, εἴτε φοβούμενοι Πομπήϊον ἐγκα-- 
ταλελειμμένον, εἴτε μὴ νομίζοντες οὕτω Καίσαρα φρο-- 20 
vety, ἀλλ᾽ εὐπρεπείᾳ λόγων χρῆσϑαι. Τοῦ δὲ δημάρ- 
you Μετέλλου κωλύοντος αὐτὸν ἐκ τῶν ἀποϑέτων χρή- 
ματα λαμβάνειν καὶ νόμους τινὰς προφέροντος, οὐκ ἔφη 
τὸν αὐτὸν ὅπλων καὶ νόμων καιρὸν εἷναι" .»Σὺ δὲ δὲ 
τοῖς πραττομένοις δυσκολαένεις,. νῦν μὲν ἐχποδὼν 25 
ἄπιθι" παρρησίας γὰρ οὐ δεῖται πόλεμος ὅταν δὲ χα- 
τάϑωμαι τὰ ὅπλα συμβάσεων γενομένων. τότε παριὼν 
δημαγωγήσεις.““ , Καὶ ταῦτα“ ἔφη »λέγω τῶν ἐμαυτοῦ 
δικαίων ὑρεμεύοε: ἐμὸς γὰρ εἶ καὶ σὺ καὶ πάντες, 
ὅσους εἴληφα τῶν πρὸς ἐμὲ στασιασάντων.“ Ταῦτα πρὸς 30 
τὸν Μέτελλον εἰπὼν ἐβάδιξε πρὸς tag θύρας τοῦ ταμι-- 
δέου. Μὴ φαινομένων δὲ τῶν κλειδῶν χαλκεῖς μετα- 
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πεμψάμενος ἐκκόπτειν ἐκέλευεν αὖϑις δὲ ἐνισταμένου 

τοῦ Μετέλλου καί τινων ἐπαινούντων, διατεινάμενος 
ἠπείλησεν ἀποκτενεῖν αὐτόν, εἰ μὴ παύσαιτο παρενο. 
χλῶν. Kal τοῦτο“ ἔφη μειράκιον, οὐκ ἀγνοεῖς, ὅτι μοι 

6 δυσκολώτερον ἦν εἰπεῖν ἢ πρᾶξαι.““ Οὗτος ὁ λόγος τότε 
καὶ Μέτελλον ἀπελϑεῖν ἐποίησε καταδείσαντα καὶ τὰ 
ἄλλα ῥφδέως αὐτῷ καὶ ταχέως ὑπηρετεῖσϑαι πρὸς τὸν 
πόλεμον. 

ΧΧΧΥΙ. Ἐστράτουε δ᾽ εἰς Ἰβηρίαν πρότερον ἐγνω-- 
ιοκὼς τοὺς περὶ “Ἀφράνιον καὶ Βάρρωνα Πομπηΐου πρε-- 
σβευτὰς ἐκβαλεῖν, καὶ τὰς ἐκεῖ: δυνάμεις καὶ τὰς ἐπαρ- 
ylag ὑφ᾽ αὑτῷ ποιησάμενος οὕτως ἐπὶ Πομπήϊον ἐλαύ- 

vew μηδένα κατὰ νώτου τῶν πολεμέων ὑπολειπόμενορ. 

Χινϑυνεύσας δὲ καὶ τῷ σώματι πολλάκις κατ᾽ ἐνέδρας 

16 καὶ τῷ στρατῷ μάλιστα διὰ λιμόν, οὐκ ἀνῆκε πρότερον 

διώκων καὶ προκαλούμενος καὶ περιταφρεύων τοὺς ἄν-- 
δρας ἢ κύριος βίᾳ “γενέσθαι. τῶν στρατοπέδων καὶ τῶν 
δυνάμεων. Of δὲ ἡγεμόνες ᾧχοντο πρὸς Πομπήϊον φεύ- 
γοντες. 

4 XXXVIL. Ἐπανελϑόντα 03 εἰς Ῥώμην Καίσαρα Πεί- 
σων μὲν ὁ πενϑερὸς παρεκάλει πρὸς Πομπήϊον ἀποστέλ-- 
λειν ἄνδρας ὑπὲρ διαλύσεως. ἸΙσαυρικὸς δὲ Καίσαρι χα- 
φιξόμενος ἀντεῖπεν. Αἰρεϑεὶς δὲ δικτάτωρ ὑπὸ τῆς βου- 
λῆς φυγάδας τε κατήγαγε καὶ τῶν ἐπὶ Σύλλα δυστυχη- 

46 σάντων τοὺς παῖδας ἐπιτίμους ἐποίησε καὶ σεισαχϑείαᾳ 
τινὶ τόχων ἐκούφιξε τοὺς χρεωφειλέτας, ἄλλων TE.TOI- 
οὕτων ἥψατο πολυτϑυμάτων οὐ πολλῶν, ἀλλ᾽ ἐν ἡμέ- 
gas Evdexa τὴν μὲν μοναρχέαν ἀπειπάμενος, ὕπατον δὲ 
ἀναδείξας ἑαυτὸν καὶ Σερουΐλιον Ἰσαυρικὸν εἴχετο τῆς 

δ0στρατείας. Καὶ τὰς μὲν ἄλλας δυνάμεις καϑ᾽ ὁδὸν ἐπει-- 
γόμενος παρῆλϑεν. ἱππεῖς δὲ ἔχων λογάδας ξξακοσίους 
καὶ πέντε τάγματα, χειμῶνορ ἐν τροπαῖς ὄντος. ἰσταμέ 
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νου Tavvovagiov unvos(ovtog δ᾽ ἂν εἴη Ποσειδεὼν ᾿4ϑη-- 
ναέοις) ἀφῆκεν εἰς τὸ πέλαγος" καὶ διαβαλὼν τὸν Ἰόνιον 
ἌὭρικον καὶ ᾿4“πολλωνίαν algst , τὰ δὲ πλοῖα πάλιν ἀπέ- 
πεμψεν. εἰς Βρεντέσιον ἐπὶ τοὺς ὑστερήσαντες τῇ πορείᾳ 
στρατιώτας. Οἱ δὲ ἄχρι μὲν nad ὁδὸν ἦσαν, ace δὴ καὶ 
παρηκμακότερ ἤδη τοῖς σώμασι καὶ πρὸς τὰ πλήϑη τῶν 
πολέμων ἀπειρηκότερ, ἐν airbag εἶχον τὸν Καίσαρα" 
» Ποῖ δὴ καὶ πρὸς τί πόρας ἡ ἡμᾶς οὗτος ὁ ἀνὴρ καταϑή- 
σεται περιφέρων καὶ χρώμενος ὥσπερ ἀτρύτοις καὶ ἀψύ-- 

726 yous ἡμῖν; καὶ σέδηρος ἐξέκαμε πληγαῖς καὶ θυρεοῦ τές 10 
ἐστι φειδὼ ἐν χρόνῳ τοσούτῳ καὶ θώρακος. Οὐδὲ ἀπὸ 
τῶν τραυμάτων ἄρα λογίξεται Καῖσαρ, ὅτι ϑνητῶν μὲν 
ἄρχει, ϑνητὰ δὲ πεφύκαμεν πάσχειν καὶ ἀλγεῖν; ὥραν 
δὲ χειμῶνορ καὶ πνεύματος ἐν ϑαλάττῃ καιρὸν οὐδὲ ϑεῷ 
βιάξεσϑαι δυνατόν" ἀλλ᾽ οὗτος πἀῤαβαλλεται καϑάπερ lf 
οὐ διώκων πολεμίους, ἀλλὰ φεύγων“ Τοιαῦτα λέγον-- 

τες ἐπορεύοντο σχολαίως εἰς τὸ Βρεντέσιον. Ὡς δὲ ἐλ- 

ϑόντες εὗρον ἀνηγμένον τὸν “Καίσαρα : ταχὺ πάλιν αὖ 
μεταβαλόντες ἐκάκιζον ἑαυτοὺς προδότας ἀποκαλοῦντες 

τοῦ αὐτοκράτορος, ἑκάκιξον δὲ καὶ τοὺς ἡγεμόνας οὐκ ὁ 
ἐπιταχύναντας τὴν πορείαν. Καϑήμενοι δὲ ἐπὶ τῶν 
ἄκρων πρὸς τὸ πέλαγος καὶ τὴν Ἤπειρον ἀπεσκόπουν 
τὰς ναῦς, ἐφ᾽ ὧν ἔμελλον περαιοῦσϑαι πρὸς ἐκεῖνον. 

XXXVIII. Ἐν δὲ ̓ 4“πολλωνέᾳ Καῖσαρ οὐκ ἔχων ἀξιό- 
μαχον τὴν psd” ἑαυτοῦ δύναμιν, βραδυνούσης δὲ τῆς 25 
ἐκεῖϑεν ἀπορούμενος καὶ περιπαϑῶν, δεινὸν ἐβούλευσε 
βουλευμα,κρύφα πάντων εἰς πλοῖον ἐμβὰς τὸ μέγεϑος 
δωδεκάσκαλμον ἀναχϑῆναι πρὸς τὸ Βρεντέσιον. τηλι- 
κούτοις στόλοις περιδχομένου τοῦ πελάγους ὑπὸ τῶν 
πολεμέων. Νυκτὸς οὖν ἐσθῆτι ϑεράποντος ἐπικρυψά-- 80 
μενος ἐνέβη. καὶ καταβαλὼν ἑαυτὸν ὥς τινα τῶν παρη- 
μδλημένων ἡσύχαξε. Τοῦ δὲ ᾿Δώου ποταμοῦ τὴν ναῦν 

PLUT. vit. III. 26 

οι 
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ὑποφέροντος sig τὴν θάλασσαν, τὴν μὲν ἑωθινὴν αὖ- 
φαν, ἣ παρεῖχε τηνικαῦτα περὲ τὰς ἐκβολὰς γαλήνην 
ἀπωϑοῦσα πόρρω τὸ κῦμα ; πολὺς πνεύσας πελάγεος 
διὰ νυκτὸς ἀπέσβεσε" πρὸς δὲ τὴν πλημμύραν τῆς ϑα- 

6 λάττης καὶ τὴν ἀντέβασιν τοῦ κλύδωνος ἀγριαίνων ὃ 
ποταμός, καὶ τραχὺς ἅμα καὶ κτύπῳ μεγάλῳ καὶ σκλη- 
ραῖς ἀνακοπτόμενος δέναις, ἄπορος ἦν βιασϑῆναι τῷ 
κυβερνήτῃ καὶ μεταβαλεῖν ἐκέλευσε τοὺς ναύτας ὡς 
ἀποστρέψων τὸν πλοῦν. Αἰσϑόμενος δὲ ὁ Καῖσαρ ἀνα-- 

10 δεέκνυσιν ἑαυτόν. καὶ τοῦ κυβερνήτου λαβόμενος τῆς 
χειρὸς ἐκπεπληγμένου πρὸς τὴν ὄψιν" .,19ι5" ἔφη ,.υγεν-- 
vate, τόλμα καὶ δέδιθι μηδέν᾽ Καίσαρα φέρεις καὶ τὴν 
Καίσαρος τύχην συμπλέουσαν.““ Ἐλάϑοντο τοῦ χειμῶ-- 
νος of ναῦται καὶ ταῖς κώπαις ἐμφύντες ἐβιάζοντο πάσῃ 

16 προϑυμίᾳ τὸν ποταμόν. Ὡς δὲ ἦν ἄπορα, δεξάμενος 
πολλὴν ϑάλατταν καὶ κινδυνεύσας ἐν τῷ στόματι συνε-- 
χώρησε μάλα ἄκων τῷ κυβερνήτῃ μεταβαλεῖν. ᾿Δνιόντε 
δὲαὐτῷ κατὰ πλῆϑος ἀπήντων of στρατιῶται πολλὰ μεμ-- 
φόμενοι καὶ δυσπαϑοῦντες, εἰ μὴ πέπεισται καὶ σὺν 

40 αὐτοῖς μόνοις ἱκανὸς εἶναι νικᾶν, ἀλλ᾽ ἄχϑεται καὶ 
παραβάλλεται διὰ τοὺς ἀπόντας ὡς ἀπιστῶν τοῖς πα-- 
ροῦσιν. 

XXXIX. Ἐκ τούτου κατέπλευσε μὲν ᾿Δἀντώνιος ἀπὸ 
Βρεντεσίου τὰς δυνάμεις ἄγων" ϑαρρήσας δὲ Καῖσαρ 

25 προὐκαλεῖτο Πομπήϊον ἰδρυμένον ἐν καλῷ καὶ χορη- 
γούμενον ἔκ te γῆς καὶ ϑαλάττης ἀποχρώντως, αὐτὸς ἐν 
οὐκ ἀφϑόνοις διάγων κατ᾽ ἀρχάς, ὕστερον δὲ καὶ σφό- 
dea πιεσϑεὶς ἀπορίᾳ τῶν ἀναγκαέων, ἀλλὰ ῥέξαν τινὰ 
κόπτοντες οἱ στρατιῶται καὶ γάλακτι φυρῶντες προσε- 

80 φέροντο. Kat ποτε καὶ διαπλάσαντες ἐξ αὐτῆς ἄρτους 
καὶ ταῖς προφυλακαῖς τῶν πολεμέων ἐπιδραμόντες ἔβαλ-- 
λον εἴσω καὶ διερρέπτουν, ἐπιλέγοντες ὡς, ἄχρι ἂν ἡ 
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yn τοιαύτας ἐκφέρῃ ῥίζας, ov παύσονται πολιορκοῦντες 
Πομπήϊον. Ὁ μέντοι Πομπήϊος οὔτε τοὺς ἄρτους οὔτε 
τοὺς λόγους εἴα τούτους ἐκφέρεσθαι πρὸς τὸ πλῆθος. 
Ἠϑύμουν γὰρ of στρατιῶται τὴν ἀγριότητα καὶ τὴν 
ἀπάϑειαν τῶν πολεμίων ὥσπερ ϑηρίων ὀρρωδοῦντες. 5 
"Ast δέ τινες περὶ τοῖς ἐρύμασι τοῖς Πομπηΐου μάχαι 
σποράδες ἐγίγνοντο" καὶ περιῆν πάσαις ὁ Καῖσαρ πλὴν 
μιᾶς, ἐν ἦ τροπῆς μεγάλης γενομένης ἐκινδύνευσεν 

727 ἀπολέσαι τὸ στρατόπεδον. Πομπηΐου γὰρ προσβάλλον-- 
τος οὐδεὶς ἔμεινεν, ἀλλὰ καὶ τάφροι xarextuxdavto 10 
κτδινομένων͵ καὶ περὶ τοῖς αὑτῶν χαρακώμασι καὶ περι- 
τειχέσμασιν ἔπιπτον ἐλαυνόμενοι προτροπάδην. Καῖσαρ 
δὲ ὑπαντιάξων ἐπειρᾶτο μὲν ἀναστρέφειν τοὺς φεύγον-- 
τας, ἐπέραινε δὲ οὐδέν, ἀλλ᾽ ἐπιλαμβανομένου τῶν ση- 
μδέων ἀπερρέπτουν of κομίζοντες, ὥστε δύο καὶ τριά-- 1ὅ 
κοντα λαβεῖν τοὺς πολεμίους, αὐτὸς δὲ παρὰ μικρὸν 
ἦλθεν ἀποθανεῖν. “Avdol γὰρ μεγάλῳ καὶ ῥωμαλέῳ 
φεύγοντι παρ᾽ αὐτὸν ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα μένειν ἐκέ- 
λευσε καὶ στρέφεσθαι πρὸς τοὺς πολεμίους" ὁ δὲ με- 
στὸς ὧν ταραχῆς παρὰ τὸ δεινὸν ἐπήρατο τὴν μάχαιραν 30 
ὡς καϑιξόμενος., φϑάνει δὲ ὁ τοῦ Καίσαρος ὑπασπιστὴς... 
ἀποκόψας αὐτοῦ τὸν ὦμον. Οὕτω δὲ ἀπέγνω ta καϑ' 
αὑτόν, ὥστε, ἐπεὶ Πομπήϊος ὑπ᾽ εὐλαβείας τινὸς 7 
τύχης ἔργῳ μεγάλῳ τέλος οὐκ ἐπέϑηκεν, ἀλλὰ καϑείρ- 
ξας sig τὸν χάρακα τοὺς φεύγοντας ἀνεχώρησεν, εἶπεν 35 
ἄρα πρὸς τοὺς φέλους ἀπιὼν 6 Καῖσαρ .» Σήμερον av ἡ 
νίκη παρὰ τοῖς πολεμέοις ἦν. εἰ τὸν νικῶντα εἶχον." 
Αὐτὸς δὲ παρελθὼν εἰς τὴν σκηνὴν καὶ κατακλυϑεὶς 
νύκτα πασῶν ἐκεένην ἀνιαροτάτην διήγαγεν ἐν ἀπόροις 
λογισμοῖς. ὡς κακῶς ἐστρατηγηχώς,, ὅτι καὶ χώρας éxt-30 
κειμένης βαϑείας καὶ πόλεων εὐδαιμόνων τῶν Maxe- 
δονικῶν καὶ Θετταλικῶν, ἐάσας ἐκεῖ περισπάσαι τὸν 

26 * 
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πόλεμον ἐνταῦϑα καϑέξοιτο πρὸς ϑαλάττῃ, ναυκρα- 
τούντων τῶν πολεμίων πολιορκούμενος τοῖς ἀναγκαί- 
οἱῷ μᾶλλον 7 τοῖς ὅπλοις πομιορκῶν. Οὕτω δὴ ῥιπτα- 
σϑεὶς καὶ ἀδημονήσαςρ πρὸς τὴν ἀπορίαν καὶ χαλεπό- 

5 τητα τῶν παρόντων ἀνίστη τὸν στρατὸν ἐπὶ Σκηπέωνα 
προάγειν εἰς Maxsdoviay ἐγνωχώςρ᾽ ἢ γὰρ ἐπισπάσε- 
σϑαι Πομπήϊον, ὅπου μαχεῖται μὴ χορηγούμενος ὁμοέως 
ἀπὸ τῆς θαλάττης, ἢ περιέσεσθαι μεμονωμένου Σκη- 
πέίωνορ. 

10 XL. Τυῦτο τὴν Πομπηΐου στρατιὰν ἐπῆρε καὶ τοὺς 
περὶ αὐτὸν ἡγεμόνας ὡς ἡττημένου καὶ φεύγοντος ἔχε- 
σϑαι Καίσαρος. Αὐτὸς μὲν γὰρ εὐλαβῶς εἶχε Πομπήξος 
ἀναρρῖψαι μάχην περὶ τηλικούτων, καὶ παρεσκευασμέ- 
νος ἄριστα πᾶσι πρὸς τὸν χρόνον ἠξίου τρίβειν καὶ μα-- 

16 ραένειν τὴν τῶν πολεμίων ἀκμὴν βραχεῖαν οὖσαν. Τὸ 
γάρ τοι μαχιμώτατον τῆς Καίσαρος δυνάμεως ἐμπει-- 
ρίαν μὲν εἶχες καὶ τόλμαν ἀνυπόστατον πρὸς τοὺς ἀγῶ-- 
νας. ἐν δὲ ταῖς πλάναις καὶ ταῖς στρατοπεδείαις καὶ τει-- 
χομαχοῦντες καὶ νυκτεγερτοῦντες ἐξέκανμον ὑπὸ γήρως, 

40καὶ βαρεῖς ἧσαν tots σώμασι πρὸς τοὺς πόνους, OL ἀσϑέ- 
νειαν ἐγκαταλείποντες τὴν προϑυμίαν. Τότε δὲ καί τι 
νόσημα λοιμῶδες ἐλέχϑη τὴν ἀτοπίαν τῆς διαίτης ποιη- 
σάμενον ἀρχὴν ἐν τῇ στρατιᾷ περιφέρεσϑαι τῇ Καίσα-- 
ρος. Καὶ τὸ μέγιστον, οὔτε χρήμασιν ἐρρωμένος ovre 

25 τροφῆς εὐπορῶν χρόνου βραχέος ἐδόκει — αὑτῷ κα- 
ταλυϑήσεσϑαι. 

XLI. Διὰ ταῦτα Πομπήϊον udysoBat μὴ βουλόμε-- 
νον μόνος ἐπήνει Κάτων φειδοῖ τῶν πολιτῶν᾽ ὅς ye καὶ 
τοὺς πεσόντας ἐν τῇ μάχῃ τῶν πολεμίων εἰς χιλίους τὸ 

δοπλῆϑος γενομένους ἰδὸν ἀπῆλϑεν ἐγκαλυψάμενος καὶ 
καταδακρύσας. Of δ᾽ ἄλλοι πάντες ἐκάκιξον τὸν Πομ 
πήϊον φυγομαχοῦντα, καὶ παρώξυνον ᾿Δγαμέμνονα καὶ 
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βασιλέα βασιλέων ἀποκαλοῦντες, ὡς δὴ μὴ βουλόμενον 
ἀποϑέσθαι τὴν μοναρχίαν, ἀλλ᾽ ἀγαλλόμενον ἡγεμόνων 
τοσούτων ἐξηρτημένων αὐτοῦ καὶ φοιτώντων ἐπὶ σκη- 
νήν. Φαώνιος δὲ τὴν Κάτωνος παρρησίαν ὑποποιού- 
μενος μανικῶς ἐσχετλέαξεν, εἰ μηδὲ τῆτες ἔσται τῶν ὁ 
περὶ Τουσκλάνον ἀπολαῦσαι σύκων διὰ τὴν Πομπηΐου 
φιλαρχέαν. ᾿άφρανιος δὲ (νεωστὶ γὰρ ἐξ Ἰβηρίας ἀφῖκτο 
κακῶς στρατηγήσαρ) διαβαλλόμενος ἐπὶ χρήμασι προ- 

728 δοῦναι τὸν στρατὸν ἠρώτα, διὰ τί πρὸς τὸν ἔμπορον οὐ 
μάχονται τὸν ἐωνημένον παρ᾽ αὐτοῦ tag ἐπαρχίας. Ἐκτο 
τούτων ἁπάντων συνελαυνόμενος ἄκων εἰς μάχην ὁ Πομ-- 
πήϊος ἐχώρει τὸν Καίσαρα διώκων. Ὁ δὲ τὴν μὲν ἄλ- 
Any πορείαν χαλεπῶς ἤνυσεν, οὐδενὸς παρέχοντος ἀγο-- 
ράν, ἀλλὰ πάντων καταφρονούντων διὰ τὴν ἔναγχος 
ἥτταν᾽ ὡς δὲ εἷλε Γόμφους, Θεσσαλικὴν πόλιν, οὐ μό- 16 
νον ἔθρεψε τὴν στρατιάν, ἀλλὰ καὶ τοῦ νοσήματος ἀπήλ-- 
λαξε παραλόγως. ᾿ἀφϑόνῳ γὰρ ἐνέτυχον οἴνῳ, καὶ πιόν-- 
τες ἀνέδην. εἶτα χρώμενοι κώμοις καὶ βακχεύοντες ἀνὰ 
τὴν ὁδὸν ἐκ μέϑης διεκρούσαντο καὶ παρήλλαξαν τὸ 
πάϑος, εἰς ἕξιν ἑτέραν τοῖς σώμασι μεταπεσόντες. 20 

XLII. Ὡς δὲ εἰς τὴν Φαρσαλίαν ἐμβαλόντες ἀμφό--: 
τεροι κατεστρατοπέδευσαν., ὁ μὲν Πομπήϊος αὖϑις εἰς 
τὸν ἀρχαῖον ἀνεκρούετο λογισμὸν τὴν γνώμην, ἔτι καὶ 
φασμάτων οὐκ αἰσίων προσγενομένων καὶ καϑ᾽ ὕπνον 
ὄψεως. [Ἐδόκει γὰρ ἑαυτὸν ὁρᾶν ἐν τῷ ϑεάτρῳ κρο- 36 
τούμενον ὑπὸ Ῥωμαίων.) Οἱ δὲ περὶ αὐτὸν οὕτω θρα- 
σεῖς ἦσαν καὶ τὸ νίκημα ταῖς ἐλπέσι προειληφότες, ὥστε 
φιλονεικεῖν ὑπὲρ τῆς Καίσαρος ἀρχιερωσύνης “Ζομέτιον 
καὶ Σπινϑῆρα καὶ Σκηπίωνα διαμιλλωμένους ἀλλήλοις, 
πέμπειν δὲ πολλοὺς εἰς Ῥώμην μισϑουμένους καὶ προ--80 
καταλαμβάνοντας οἰκέας ὑπατεύουσι καὶ στρατηγοῦσιν 
ἐπιτηδείους, ὡς εὐθὺς ἄρξοντες μετὰ τὸν πόλεμον. Μά- 
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λιστα δὲ ἐσφάδαξον οἱ ἱππεῖς ἐπὶ τὴν μάχην ἠσχημένοε 
περιττῶς ὅπλων λαμαρότησι καὶ τροφαῖς ἵππων καὶ κάλ-- 
λει σωμάτων, μέγα φρονοῦντες καὶ διὰ τὸ πλῆϑος, ἕπτα- 
κισχέλιοι, πρὸς χιλέους τοὺς Καίσαρος ὄντες. Ἦν ὃὲ 

5 καὶ τὸ τῶν πεζῶν πλῆϑος οὐκ ἀγχώμαλον , ἀλλὰ τετρα-- 
κισμύριοι καὶ πεντακισχίλιοι παρ a eee 
καὶ δισχιλίοις. 

ΧΙΠΙ. Ὁ δὲ Καῖσαρ τοὺς στρατιώτας suey 
καὶ προειπών, ὡς δύο μὲν αὐτῷ τάγματα Κορφένιος 

10 ἄγων ἐγγύς ἐστιν, ἄλλαι δὲ πεντεκαίδεκα σπεῖραι μετὰ 
Καληνοῦ κάϑηνται περὶ Μέγαρα καὶ ᾿4ϑήνας, ἠρώτη- 
σεν, εἴτε βούλονται περιμένειν ἐκείνους, εἴτε αὐτοὶ 
διακινδυνεῦσαι καϑ᾽ ἑαυτούς. Of δὲ ἀνεβόησαν δεό-- 
μενοι μὴ περιμένειν, ἀλλὰ μᾶλλον, ὅπως τάχιστα συν-- 

16 ἔασιν εἰς χεῖρας τοῖς πολεμίοις, τεχνάξεσθαι καὶ στρα-- 

τηγεῖν. Ποιουμένῳ δὲ καϑαρμὸν αὐτῷ τῆς δυνάμεως 
καὶ ϑύσαντιε τὸ πρῶτον ἱερεῖον εὐθὺς ὁ μάντις ἔφραξε;, 
τριῶν ἡμερῶν μάχῃ κριϑήσεσϑαι πρὸς τοὺς πολεμίους. 
Ἐρομένου δὲ τοῦ Καίσαρος, εἰ καὶ περὶ τοῦ τέλους ἐνο- 

20 ρᾷ τι τοῖς ἱεροῖς εὔσημον .. Αὐτὸς av ἔφη ..σὺ τοῦτο 
βέλτιον ὑποκρέναιο σαυτῷ. Μεγάλην γὰρ of ϑεοὶ μετα- 
βολὴν καὶ μετάπτωσιν ἐπὶ τὰ ἐναντία τῶν καθεστώτων 
δηλοῦσιν, ὥστε, εἰ μὲν εὖ πράττειν ἡγῇ σεαυτὸν ἐπὶ 
τῷ παρόντι, τὴν χείρονα προσδόκα τύχην᾽ εἰ δὲ κακῶς, 

45 τὴν ἀμείνονα.““ Τῇ δὲ πρὸ τῆς μάχης νυκτὶ τὰς φυλα- 
nas ἐφοδεύοντος αὐτοῦ περὶ τὸ μεσονύκτιον ὥφϑη λαμ-- 
πὰς οὐρανέου πυρός, ἣν ὑπερενεχϑεῖσαν τὸ Καίσαρος 
στρατόπεδον λαμπρὰν καὶ φλογώδη γενομένην ἔδοξεν 
εἰς τὸ Πομπηΐου καταπεσεῖν. Ἑωϑινῆς δὲ φυλακῆς 

30 καὶ πανικὸν τάραχον ἤσϑοντο γιγνομενον παρὰ τοῖς πο-- 
λεμέοις. Οὐ μὴν μαχεῖσθαί ye κατ᾽ ἐκείνην προσεδόκα 
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τὴν ἡμέραν, ἀλλὰ ὡς ἐπὶ Σκοτούσσης ὁδεύων ἀνεξεύ-᾿ 
γνυεν. | 

XLIV. “Exel δὲ τῶν σκηνῶν ἤδη καταλελυμένων of 
σκοποὶ προσίππευσαν αὐτῷ τοὺς πολεμέους ἐπὶ μάχῃ 
καταβαένειν ἀπαγγέλλοντες. περιχαρὴς γενόμενος καὶ 5 
προσευξάμενος τοῖς θεοῖς παρέταττε τὴν φάλαγγα, τὴν 
τάξιν τριπλῆν ποιῶν. Καὶ τοῖς μὲν μέσοις ἐπέστησε 
Καλβῖνον “ομέτιον. τῶν δὲ κεράτων τὸ μὲν εἶχεν ᾽4ν-- 
τώνιος, αὐτὸς δὲ τὸ δεξιόν ἐν τῷ δεκάτῳ τάγματι μέλ-- 
λῶν μάχεσϑαι. Κατὰ τοῦτο δὲ τοὺς τῶν πολεμέων ix-10 
πεῖς ἀντιπαραταττομένους ὁρῶν καὶ δεδοικὼς τὴν λαμ-- 
πρότητα καὶ τὸ πλῆϑος αὐτῶν͵ ἀπὸ τῆς ἐσχάτης τάξεως 
ἀδήλως ἐκέλευσε περιελθεῖν πρὸς ἑαυτὸν && σπείρας 

729 καὶ κατόπιν ἔστησε τοῦ δεξιοῦ, διδάξας ἃ χρὴ ποιεῖν 
ὅταν of τῶν πολεμίων ἱππεῖς προσφέρωνται. Πομπήϊος 15 
δὲ τὸ μὲν αὐτὸς εἶχε τῶν κεράτων, τὸ δ᾽ εὐώνυμον 41-- 
μίτιος. τοῦ δὲ μέσου Σκηπέων ἦρχεν ὁ πενϑερός. Οἱ δὲ 
ἱππεῖς ἅπαντες ἐπὶ τὸ ἀριστερὸν ἔβρισαν ὡς τὸ δεξιὸν 
κυκλωσόμενοι τῶν πολεμέων καὶ λαμπρὰν περὶ αὐτὸν 
τὸν ἡγεμόνα ποιησόμενοι τροπήν᾽ οὐδὲν γὰρ ἀνϑέξειν 20 
᾿βάϑος ὁπλιτικῆς φάλαγγος, ἀλλὰ συντρέψεσϑαι καὶ κα-- 
ταρράξεσϑαι πάντα τοῖς ἐναντίοις ἐπιβολῆς ἅμα τοσού-- 
τῶν ἱππέων γενομένης. Ἐπεὶ δὲ σημαίνειν ἔμελλον ἀμ-- 
φότεροι τὴν ἔφοδον, Πομπήϊος μὲν ἐκέλευσε τοὺς ὁπλέ- 
τας ἑστῶτας ἐν προβολῇ καὶ μένοντας ἀραρότως δέἔχε-- 536 
σϑαι τὴν ἐπιδρομὴν τῶν πολεμίων, μέχρι ἂν ὑσσοῦ βο- 
λῆς ἐντὸς γένωνται. Καῖσαρ δὲ καὶ περὶ τοῦτο διαμαρ-- 
τεῖν φησιν αὐτόν, ἀγνοήσαντα τὴν μετὰ δρόμου καὶ 
φορᾶς ἐν ἀρχῇ γινομένην σύρραξιν, ὡς ἔν τε ταῖς πλη-- 

γαῖς βίαν προστέϑησι καὶ συνεκκαέδι τὸν ϑυμον x30 
πάντων ἀναρριπιξόμενον. Αὐτὸς δὲ κινεῖν τὴν φάλαγ-- 
γα μέλλων καὶ προϊὼν ἐπ᾽ ἔργον ἤδη πρῶτον ὁρᾷ τῶν 
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ταξιάρχων ἄνδρα πιστὸν αὐτῷ καὶ πολέμων ἔμπειρον 
ἐπιϑαρσύνοντα τοὺς ὑφ᾽ αὑτῷ καὶ προκαλούμενον εἰς 
ἅμιλλαν ἀλκῆς. Τοῦτον ὀνομαστὶ προσαγορεύσας .. Τί 
ἐλπέξομεν“" εἶπεν , Γάϊε Κρασσένιε, καὶ «ὧς te ϑάρ- 

5 σους ἔχομεν ;“'O δὲ Κρασσέίνιος ἐκτείνας τὴν δεξιὰν καὶ 
μέγα βοήσας > Nexnoopen“ ἔφη »λαμπρῶς, ὦ Καῖσαρ" 
ἐμὲ δὲ ἢ ξῶντα τήμερον ἢ τεϑνηκότα ἐπαινέσεις." 
Ταῦτα εἰπὼν πρῶτος ἐμβάλλει τοῖς πολεμίοις δρόμῳ, 

συνεπισπασάμδνος τοὺς περὶ ἑαυτὸν ἑκατὸν καὶ εἴκοσι 
Ι0 στρατιώτας. Διακόψας δὲ τοὺς πρώτους καὶ πρόσω χω- 
ρῶν φόνῳ πολλῷ καὶ βιαξόμενος ἀνακόπτεται ξίφει 
πληγεὶς διὰ τοῦ στόματος, ὥστε καὶ τὴν αἰχμὴν ὑπὲρ τὸ 
ἑἐνέον ἀνασχεῖν. 

XLV. Οὕτω δὲ τῶν πεζῶν κατὰ τὸ μέσον συρρα-- 
16 γέντων καὶ μαχομένων, ἀπὸ τοῦ κέρατος of Πομπηΐου 

ἱππεῖς σοβαρῶς ἐπήλαυνον εἰς κύκλωσιν τοῦ δεξιοῦ τὰς 
ἵλας ἀναχεόμενοι" καὶ πρὶν ἢ προσβαλεῖν αὐτοὺς éx- 
τρέχουσιν αἴ σπεῖραι παρὰ Καίσαρος. οὐχ, ὥσπερ εἰώ-- 
ϑεσαν, ἀκοντώμασι χρώμενοι τοῖς ὑσσοῖς οὐδὲ μηροὺς 

20 παίοντες ἐκ χειρὸς ἢ κνήμας τῶν πολεμίων, ἀλλὰ τῶν 
ὄψεων ἐφιέμενοι καὶ τὰ πρόσωπα συντιτρώσκοντες, 
ὑπὸ Καίσαρος δεδιδαγμένοι τοῦτο ποιεῖν, ἐλπέξοντος 
ἄνδρας οὐ πολλὰ πολέμοις οὐδὲ τραύμασιν ὠμιληκότας, 
νέους δὲ καὶ κομῶντας ἐπὶ κάλλει καὶ ὥρᾳ μάλιστα τὰς 

δ τοιαύτας πληγὰς ὑπόψεσθαι καὶ μὴ μενεῖν, τὸν ἐν τῷ 
παρόντι κένδυνον ἅμα καὶ τὴν αὖϑις αἰσχύνην δεδοι-- 
κότας. Ὃ δὴ καὶ συνέβαινεν' οὐ γὰρ ἠνείχοντο τῶν 
ὑσσῶν ἀναφερομένων, οὐδὲ ἐτόλμων ἐν ὀφθαλμοῖς τὸν 
σέδηρον ὁρῶντες, ἀλλ᾽ ἀπεστρέφοντο καὶ συνεκαλύ- 

δύπτοντο φειδόμενοι τῶν προσώπων᾽ καὶ τέλος οὕτως τα- 
ράξαντας ἑαυτοὺς ἐτράποντο φεύγειν αἴσχιστα, λυμηνά- 
μδνοι τὸ σύμπαν. Εὐϑὺς γὰρ of μὲν νενικηκότες τού- 

“" sn angel 
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τους ἐκυκλοῦντο τοὺς πεζοὺς καὶ κατὰ νώτου προσπί- 
πτοντες ἔκοπτον. Πομπήϊος δὲ ὡς κατεῖδεν ἀπὸ θατέρου 
τοὺς ἱππεῖς φυγῇ σκεδασϑέντας, οὐκέτι ἦν ὁ αὐτὸς οὐδ᾽ 
ἐμέμνητο Πομπήϊος ὧν Μάγνος, ἀλλ᾽ ὑπὸ ϑεοῦ μάλιστα 
βλαπτομένῳ τὴν γνώμην ἐοικὼς [ἢ διὰ ϑείας ἥττης te-5 

᾿ϑαμβημένος] ἄφϑογγος ὥχετο ἀπιὼν ἐπὶ σκηνήν, καὶ 
καϑεξόμενος ἐκαραδόκει τὸ μέλλον, ἄχρι οὗ τροπῆς 
ἁπάντων γενομένης ἐπέβαινον of πολέμιοι τοῦ χάρακος 
καὶ διεμάχοντο πρὸς τοὺς φυλάττοντας. Tore δὲ ὥσπερ 
ἔννους γενόμενος καὶ ταύτην μόνην, ὥς φασι, φωνὴν 10 
ἀφείς «Οὐκοῦν καὶ ἐπὶ τὴν παρεμβολήν ;ς6 ἀπεδύσατο 
μὲν τὴν ἐναγώνιον καὶ στρατηγικὴν ἐσθῆτα, φεύγοντι 

780 δὲ πρέπουσαν μεταλαβὼν ὑπεξῆλϑεν. ᾿4λλ᾽ οὗτος μὲν 
οἵαις, ὕστερον χρησάμενος τύχαις ὅπως TE παραδοὺς 
ἑαυτὸν τοῖς Αἰγυπτίοις ἀνδράσιν ἀνῃρέθη, δηλοῦμεν ἐν 15 
τοῖς περὶ ἐκείνου γράμμασιν. 

XLVI. Ὁ δὲ Καῖσαρ ὡς ἐν τῷ χάρακι τοῦ Πομ- 
πηΐου γενόμενος τούς τὸ κειμένους νεκροὺς ἤδη τῶν 
πολεμέων sids καὶ τοὺς ἔτι κτεινομένους. εἶπεν ἄρα 
στενάξας ,,Tovro ἐβουλήϑησαν, εἰς τοῦτό με ἀνάγκης 20 
ὑπηγάγοντο, ἵνα Γάϊος Καῖσαρ 6 μεγέστους πολέμους 
κατορθώσας, δἰ προηκάμην τὰ στρατεύματα, κἂν κατε-- 
δικάσϑην.““ Ταῦτά φησι Πολλέων ᾿Ασίννιος τὰ ῥήματα 
Ῥωμαϊστὶ μὲν ἀναφϑέγξασϑαι τὸν Καίσαρα παρὰ τὸν 
tore καιρόν, λληνιστὶ δ᾽ ὑπ᾽ αὐτοῦ γεγράφϑαι᾽" τῶν 36 
δὲ ἀποθανόντων τοὺς πλεέστους οἰκέτας γενέσθαι περὶ 
τὴν κατάληψιν τοῦ χάρακος ἀναιρεϑέντας, στρατιώτας 
03 μὴ πλείους ἑξακισχιλέων πεσεῖν. Τῶν δὲ ξώντων 
ἁλόντων κατέμιξε τοὺς πλείστους ὁ Καῖσαρ εἰς [τὰ Ἐ] 
τάγματα" πολλοῖς δὲ καὶ τῶν ἐπιφανῶν ἄδειαν ἔδωκεν, 80 
ὧν καὶ Βροῦτος ἦν ὁ κτείνας αὐτὸν ὕστερον, ἐφ᾽ ᾧ λέ- 
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γεται μὴ φαινομένῳ μὲν ἀγωνιᾶσαι. σωϑέντος δὲ καὶ 
παραγενομένου πρὸς αὐτὸν ἡσθῆναι διαφερόντως. 

XLVI. Σημείων δὲ πολλῶν γενομένων τῆς νέκης 
ἐπιφανέστατον ἱστορεῖται τὸ περὶ Τράλλεις. Ἐν γὰρ 

ὅ ἱερῷ Νίκης ἀνδριὰς εἰστήκει Καίσαρος. καὶ τὸ περὶ 
αὐτῷ χωρίον αὐτό τε στερεὸν φύσει καὶ λίϑῳ σκληρῷ 
κατεστρωμένον ἦν ἄνωθεν" ἐκ τούτου λέγουσιν ἀνατεῖ- 
λαι φοίνικα παρὰ τὴν βάσιν τοῦ ἀνδριάντος. Ἐν δὲ Πα- 
ταβέῳ Γάϊος Κορνήλιος, ἀνὴρ εὐδόκιμος ἐπὶ μαντικῇ, 

10 Διβίέου τοῦ συγγραφέως πολίτης καὶ γνώριμος, ἐτύγχα-- 
νεν ἐπ᾽ οἰωνοῖς καϑήμενος ἐκείνην τὴν ἡμέραν. Καὶ 
πρῶτον μέν, ὡς “βιός φησι, τὸν καιρὸν ἔγνω τῆς μά- 
ang καὶ πρὸς τοὺς παρόντας εἶπεν ὅτι καὶ δὴ περαίνε-- 

gee τὸ χρῆμα καὶ συνίασιν εἰς ἔργον of ἄνδρες. Αὖθις 
16 δὲ πρὸς τῇ ϑέᾳ γενόμενος καὶ τὰ σημεῖα κατιδὼν ἀνή- 

Aero wer’ ἐνθουσιασμοῦ βοῶν ,,Nixis, ὦ Καῖσαρ.“ Ἐκχ-- 
πλαγέντων δὲ τῶν παρατυχόντων περιελὼν τὸν στέφα-- 
νον ἀπὸ τῆς κεφαλῆς ἐνωμότως ἔφη μὴ πρὶν ἐπιϑήσε--: 
σϑαι πάλιν ἢ τῇ τέχνῃ μαρτυρῆσαι τὸ ἔργον. Ταῦτα 

“ομὲν οὖν ὁ Δέβιος οὕτως γενέσθαι καταβεβαιοῦται. 
XLVI. Καῖσαρ δὲ τῷ Θετταλῶν ἔϑνει τὴν ἐλευ- 

ϑερίαν ἀναϑεὶς νικητήριον ἐδίωκε Πομπήϊον ἁψάμενος 
δὲ τῆς ‘Aolag Κνιδίους τε Θεοπόμπῳ τῷ συναγαγόντι 
τοὺς μύϑους χαριξόμενος ἡλευϑέρωσε͵ καὶ πᾶσι τοῖς τὴν 

96 4“σέαν κατοικοῦσι τὸ τρίτον τῶν φόρων ἀνῆκεν. Εἰς δὲ 
᾿Δλεξάνδρειαν ἐπὶ Πομπηΐῳ τεϑνηκότι καταχϑεὶς Θεό- 
δοτον μὲν ἀπεστράφη τὴν Πομπηΐου κεφαλὴν προσφέ-- 

, θοντα, τὴν δὲ σφραγῖδα δεξάμενος τοῦ ἀνδρὸς κατε- 
δάκρυσεν" ὅσοι δὲ τῶν ἑταίρων αὐτοῦ καὶ συνήϑων 

80 πλανώμενοι κατὰ τὴν χώραν ἑαλώκεσαν ὑπὸ τοῦ βασι-- 
λέως. πάντας εὐεργέτησε καὶ προσηγάγετο. Τοῖς δὲ φί-- 
λοις εἰς Ρώμην ἔγραφεν, ὅτι τῆς νέκης ἀπολαύοι τοῦτο 
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μέγιστον καὶ ἥδιστον, τὸ σώξειν τινὰς ἀεὶ τῶν πεπολε-- 
μηκότων πολιτῶν αὐτῷ. Τὸν δὲ αὐτόϑι πόλεμον οἵ μὲν 
οὐκ ἀναγκαῖον, ἀλλ᾽ ἔρωτι Κλεοπάτρας ἄδοξον αὐτῷ 

. καὶ κινδυνώδη γενέσϑαι λέγουσιν, of δὲ τοὺς βασιλι- 
κοὺς αἰτιῶνται, καὶ μάλιστα τὸν εὐνοῦχον Ποϑεινόν, ὃς 5 
σλεῖστον δυνάμενος καὶ Πομπήϊον μὲν ἀνῃρηκὼς ἔναγ-- 
yoo, ἐκβεβληκὼς δὲ Κλεοπάτραν. κρύφα μὲν éxsBov- 
λευε τῷ Καίσαρι" καὶ διὰ τοῦτό φασιν αὐτὸν ἀρξάμε- 
γον ἔκτοτε διανυκτερεύειν ἐν τοῖς πότοις ἕνεκα φυλα-- 

κῆς τοῦ σώματος" φανερῶς δὲ οὐκ ἦν ἀνεκτὸς ἐπίφϑονα 10 
πολλὰ καὶ πρὸς ὕβριν εἰς τὸν Καίσαρα λέγων καὶ πράτ-- 
των. Τοὺς μὲν γὰρ στρατιώτας τὸν κάκιστον μετρουμέ-- 
νους καὶ παλαιότατον σῖτον ἐκέλευσεν ἀνέχεσθαι καὶ 
στέργειν ἐσθίοντας τὰ ἀλλότρια, πρὸς δὲ τὰ δεῖπνα 
σκεύεσιν ἐχρῆτο ξυλένοις καὶ κεραμεοῖς, ὡς τὰ χρυσᾶ 1ῆ 

131 καὶ ἀργυρᾶ πάντα Καέσαρορ ἔχοντος εἴς τι χρέος. Ὥφει-- 
As γὰρ ὁ τοῦ βασιλεξύοντος τότε πατὴρ Καίσαρι χιλέας 
ἑπτακοσίας πεντήκοντα μυριάδας, ὧν τὰς μὲν ἄλλας 
ἀνῆκε τοῖς παισὶν αὐτοῦ πρότερον ὁ Καῖσαρ, τὰς δὲ χι- 
λέας ἠξίου τότε λαβὼν διαϑρέψαι τὸ στράτευμα. Τοῦ % 
δὲ Ποϑεινοῦ νῦν μὲν αὐτὸν ἀπιέναι καὶ τῶν μεγάλων 
ἔχεσϑαι πραγμάτων κελεύοντος, ὕστερον δὲ κομιεῖσϑαι 
μετὰ χάριτος, εἰπὼν ὡς Αἰγυπτίων ἐλάχιστα δέοιτο 
συμβούλων, κρύφα τὴν Κλεοπάτραν ἀπὸ τῆς χώρας με-- 

τεπέμπετο. 25 
XLIX. Κἀκείνη παραλαβοῦσα τῶν piles ̓ 4πολλό- 

δωρον τὸν Σικελιώτην μόμον εἰς ἀκάτιον μικρὸν ἐμ-- 
βᾶσα τοῖς μὲν βασιλείοις προσέσχεν ἤδη συσκοτάξοντος᾽ 
ἀπόρου δὲ τοῦ λαϑεῖν ὄντος ἄλλως, ἡ μὲν εἰς στρωμα-- 
τόδεσμον ἐνδῦσα προτείνει μακρὰν ἑαυτήν. ὁ δὲ ̓ 4πολ- 80 
λόδϑωρος ἱμάντι συνδήσας τὸν στρωματόδεσμον εἰσκομέ- 
ξει διὰ ϑυρῶν πρὸς τὸν Καίσαρα. Καὶ τούτῳ τὸ πρώτῳ 
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λέγεται τῷ τεχνήματι τῆς Κλεοπάτρας ἁλῶναι. λαμυρᾶς 
φανείσης. καὶ τῆς ἄλλης ὁμιλίας καὶ χάρινος ἥττων γε- 
νόμενος διαλλάξαι πρὸς τὸν ἀδελφὸν ὡς συμβασιλεύ- 
σουσαν. Ἔπειτα δ᾽ ἐν ταῖς διαλλαγαῖς ἑστιωμένων ἁπάν-- . 

6 τῶν οἰκέτης Καίσαρος κουρεὺς διὰ δειλίαν, 9 πάντας 
ἀνθρώπους ὑπερέβαλεν, οὐδὲν ἐῶν ἀνεξέταστον, ἀλλ᾽ 
ὠτακουστῶν καὶ πολυπραγμονῶν, συνῆκεν ἐπιβουλὴν 
Καίσαρι πραττομένην ὑπ᾽ ᾿Αχιλλᾶ τοῦ στρατηγοῦ καὶ 
Ποϑεινοῦ τοῦ εὐνούχου. Φωράσας δὲ ὁ Καῖσαρ φρου-- 

τορὰν μὲν περιέστησε τῷ ἀνδρῶνι, τὸν δὲ Ποϑεινὸν ἀνεῖ- 
λὲν" ὁ δὲ ᾿ἀχιλλᾶρ φυγὼν εἰς τὸ στρατόπεδον περιΐστη-- 
σιν αὐτῷ βαρὺν καὶ δυσμεταχείριστον πόλεμον ὀλιγο-- 
στῷ τοσαύτην ἀμυνομένῳ πόλιν καὶ δύναμιν. Ἐν ᾧ 
πρῶτον μὲν ἐκινδύνευσεν ὕδατος ἀποκλεισϑείς᾽ αἱ γὰρ 

15 διώρυχες ἀπῳκοδομήϑησαν ὑπὸ τῶν πολεμέων᾽ δεύτε-- 
gov δὲ περικοπτόμενος τὸν στόλον ἠναγκάσϑη διὰ πυ- 
ρὸς ἀπώσασθαι τὸν κίνδυνον, ὃ καὶ τὴν μεγάλην βιβλιο- 
ϑήκην ἐκ τῶν νεωρίων ἐπινεμόμενον διέφϑειρεδ᾽ τρέτον 
δὲ περὶ τῇ Φάρῳ μάχης συνεστώσης κατεπήδησε μὲν 

)ο ἀπὸ τοῦ χώματος εἰς ἀκάτιον καὶ παρεβοήϑει τοῖς ἀγω- 
νιξομένοις, ἐπιπλεόντων δὲ πολλαχόϑεν αὐτῷ τῶν Al- 
γυπτίων ῥίψας ἑαυτὸν εἰς τὴν ϑάλασσαν ἀπενήξατο μό-- 
Aug καὶ χαλεπῶς. Ὅτε καὶ λέγεται βιβλέδια κρατῶν 
πολλὰ μὴ προέσϑαι βαλλόμενος καὶ βαπτιζόμενος, ἀλλ᾽ 

46 ἀνέχων ὑπὲρ τῆς ϑαλάσσης τὰ βιβλέδια τῇ ἑτέρᾳ χειρὶ 
νήχεσϑαι᾽ τὸ δὲ ἀκάτιον εὐθὺς ἐβυϑίσϑη. Τέλος δὲ, 
τοῦ βασιλέως πρὸς τοὺς πολεμέους ἀποχωρήσαντος, ἐπελ’- 
ϑὼν καὶ συνάψαρ μάχην ἢν aa πολλῶν πεσόντων αὖ- 
τοῦ τε τοῦ βασιλέως ἀφανοῦς γενομένου. Καταλιπὼν δὲ 

sorny Κλεοπάτραν βασιλεύουσαν Αἰγύπτου καὶ μικρὸν 
ὕστερον ἐξ αὐτοῦ τεκοῦσαν υἱὸν, ὃν ᾿Αλεξανδρεῖς Καν- 
σαρίωνα προσηγόρευον, ὥρμησεν ἐπὶ Συρίας. 
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L. Κἀκεῖθεν ἐπιὼν τὴν ᾿4σίαν ἐπυνθάνετο doul- 
τιον μὲν ὑπὸ Φαρνάκου τοῦ Μιϑριδάτου παιδὸς ἡττη- 
μένον ἐκ Πόντου πεφευγέναι σὺν ὀλίγοις, Φαρνάκην δὲ 

᾿ τῇ νέκῃ χρώμενον ἀπλήστως καὶ Βιϑυνίαν ἔχοντα καὶ 
Καππαδοκίαν Aqueriag ἐφέεσϑαι τῆς μικρᾶς καλουμέ- δ 
νης, καὶ πάντας ἀνιστάναι τοὺς ταύτῃ βασιλεῖς καὶ τε-- 

τράρχας. Εὐϑὺς οὖν ἐπὶ τὸν ἄνδρα τρισὶν ἤλαυνε τάγ- 
μασι, καὶ περὶ πόλιν Ζῆλαν μάχην μεγάλην συνάψας 
αὐτὸν μὲν ἐξέβαλε τοῦ Πόντου φεύγοντα, τὴν δὲ στρα- 
τιὰν ἄρδην ἀνεῖλε. Καὶ τῆς μάχης ταύτης τὴν ὀξύ- 1ὸ 
τητα καὶ τὸ τάχος ἀναγγέλλων εἰς Ῥώμην πρός τινα τῶν 
φέλων ᾿Ζμάντιον ἔγραψε τρεῖς λέξεις" ,, HABov, εἶδον, 
ἐνίκησα.“ Ῥωμαϊστὶ δὲ af λέξεις εἰς ὅμοιον ἀπολή-- 
γουσαι σχῆμα ῥήματος οὐκ ἀπέθανον τὴν βραχυλογίαν 
ἔχουσιν. 16 

LI. Ἐχ τούτου διαβαλὼν sig Ἰταλίαν ἀνέβαινεν εἰς 
Ῥώμην, τοῦ μὲν ἐνιαυτοῦ καταστρέφοντος εἰς ὃν ἤρητο 

782 δικτάτωρ τὸ δεύτερον, οὐδέποτε τῆς ἀρχῆς ἐκείνης πρό-- 
τερον ἐνιαυσίου γενομένης᾽ εἰς δὲ τοὐπιὸν ὕπατος ἀπε-- 
δεέχϑη. Καὶ κακῶς ἤκουδεν ὅτι τῶν στρατιωτῶν στα-- 30 
σιασάντῳ᾽ων καὶ δύο στρατηγικοὺς ἄνδρας ἀνελόντων, 
Κοσκώνιον καὶ Γάλβαν. ἐπετίμησε μὲν αὐτοῖς rocov- 
τον, ὅσον ἀντὶ στρατιωτῶν πολίτας προσαγορεῦσαι, χι- 
λέας δὲ διένειμεν ἑκάστῳ δραχμὰς καὶ χώρα τῆς Ἰτα-- 
λίας ἀπεκλήρωσε πολλήν. Ἦν δὲ αὐτοῦ διαβολὴ καὶ ἡ 35 
Δολοβέλλα μανέα καὶ ἡ ̓Δἀμαντίου φιλαργυρία καὶ με-- 
ϑύων ‘Avraviog καὶ Κορφίνιος τὴν Πομπηΐου σκευω-- 
ρούμενος οἰκέαν καὶ μετοικοδομῶν ὡς ἱκανὴν οὐκ ov- 
σαν. Ἐπὶ τούτοις γὰρ ἐδυσφόρουν Ῥωμαῖοι. Καῖσαρ δὲ 
διὰ τὴν ὑπόϑεσιν τῆς πολιτείας οὐκ ἀγνοῶν οὐδὲ βου- 80 
λόμενος ἠναγκάξετο χρῆσθαι τοῖς ὑπουργοῦσι. 

LI. Τῶν δὲ περὶ Κάτωνα καὶ Σκηπίωνα μετὰ τὴν 
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ἐν Φαρσάλῳ μάχην εἰς Διβύην φυγόντων κἀκεῖ, τοῦ 
βασιλέως Ἰόβα βοηϑοῦντος αὐτοῖς, ἠἡϑροικότων δυνά-- 
μδις ἀξιολόγους. ἔγνω στρατεύειν ὁ Καῖσαρ ἐπ᾽ αὐτούς" 
καὶ περὶ τροπὰς χειμερινὰς διαβὰς εἰς Σικελίαν, καὶ 

6 βουλόμενος εὐθὺς ἀποκόψαι τῶν περὶ αὐτὸν ἡγεμόνων 
ἅπασαν ἐλπέδα μελλήσεως καὶ διατριβῆς, ἐπὶ τοῦ κλύ-- 
ματος ἔπηξε τὴν ἑαυτοῦ σκηνήν᾽ καὶ γενομένου πνεύ-- 
ματος ἐμβὰς ἀνήχϑη μετὰ τρισχιλέων πεξῶν καὶ ἱππέων 
ὀλέγων. ᾿Δποβιβάσας δὲ τούτους λαϑὼν ἀνήχϑη πάλιν, 

τοὑπὲρ τῆς μείξονος ὀρρωδῶν δυνάμεως καὶ κατὰ ϑάλατ-- 
ταν οὖσιν ἤδη προστυχὼν κατήγαγεν ἅπαντας εἰς τὸ 
στρατόπεδον. Πυνϑανόμενος δὲ χρησμῷ τινι παλαιῷ 
ϑαρφεῖν τοὺρ πολεμέους. ὡς προσῆκον ἀεὶ τῷ Σκηπιώ- 
νῶν γένει κρατεῖν ἐν Διβύῃ, χαλεπὸν εἰπεῖν, εἴτε φλαυ-- 

15 ρέξων ἐν παιδιᾷ τινε τὸν Σκηπίωνα στρατηγοῦντα τῶν 
πολεμίων, εἴτε καὶ σπουδῇ τὸν οἰωνὸν οἰκειούμενος, ἦν 
γὰρ καὶ παρ᾽ αὐτῷ τις ἄνϑρωπος ἄλλως μὲν εὐκατα-- 
φρόνητος καὶ παρημελημένος, οἰκίας δὲ τῆς ᾿Αφρικα-- 
νῶν, Σκηπίων ἐκαλεῖτο Σαλλουτέων, τοῦτον ἐν ταῖς 

ὁρμάχαις προέταττεν ὥσπερ ἡγεμόνα τῆς στρατιᾶς, ἀναγ-- 
καξόμενος πολλάκις ἐξάπτεσϑαι τῶν πολεμίων ged φιλο-- 
μαχεῖν. Ἦν γὰρ οὔτε σῖτος τοῖς ἀνδράσιν ἄφϑονος οὔτε 
ὑποξυγίοις χιλός, ἀλλὰ βρύοις ἠναγκάξοντο ϑαλαττίοις, 
ἀποπλυϑεΐσης τῆς ἁλμυρίδος, ὀλέγην ἄγρωστιν ὥσπερ 

οὅ ἥδυσμα παραμιγνύντες ἐπάγειν τοὺς ἵππους. Οἷ γὰρ 
Νομάδες ἐπιφαινόμενοι πολλοὶ καὶ ταχεῖς ἑκάστοτε κα-- 
τεῖχον τὴν χώραν᾽ καί move τῶν Καίσαρος ἱππέων σχο-- 
λὴν ἀγόντων (ἔτυχε γὰρ αὐτοῖς ἀνὴρ “έβυς ἐπιδεικνύ- 
μενος ὄρχησιν ἅμα καὶ μοναυλῶν ϑαύματος ἀξίως, of δὲ 

30 τερπόμενοι καϑῆντο τοῖς παισὶ τοὺς ἵππους ἐπιτρέψαν-- 
τες) ἐξαίφνης περιελθόντες ἐμβάλλουσιν οἵ πολέμιοι, 
καὶ τοὺς μὲν αὐτοῦ κτείνουσι, τοῖς δὲ εἰς τὸ στρατόπε- 
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δον προτροπάδην ἐλαυνομένοις συνεισέπεσον. Ei δὲ μὴ 
Καῖσαρ αὐτός. ἅμα δὲ Καίσαρι Πολλίων ᾿Α4σέννιος Bon- 
ϑοῦντες ἐκ τοῦ χάρακος ἔσχον τὴν φυγήν. διεπέπρακτ᾽ 
ἂν ὁ πόλεμος. Ἔστι δ᾽ ὅτε καὶ nad ἑτέραν μάχην ἐπλε-- 
ονέκτησαν οἵ πολέμιοι συμπλοκῆς γενομένης, ἐν ἡ Kat-5 
σαρ τὸν ἀετοφόρον φεύγοντα λέγεται κατασχὼν ἐκ τοῦ 
αὐχένος ἀναστρέψαι καὶ εἰπεῖν , Ενταῦϑα εἰσὺν of πο-- 

. λέμιοι."“ , 
LI. Τούτοις μέντοι τοῖς προτερήμασιν ἐπήρϑη 

Σκηπέων μάχῃ κριϑῆναι' καὶ καταλιπὼν χωρὶς μὲν! 10 
"Apoaviov, χωρὶς δὲ Ἰόβαν δι’ ὀλίγου στρατοπεδεύον-- 
tag, αὐτὸς ἐτείχιξεν ὑπὲρ λίμνης ἔρυμα τῷ στρατοπέδῳ 
περὶ πόλιν Θάψον, ὡς εἴη πᾶσιν ἐπὶ τὴν μάχην ὁρμη- 
τήριον καὶ καταφυγή. Πονουμένῳ δὲ αὐτῷ περὶ ταῦτα 
Καῖσαρ ὑλώδεις τόπους καὶ προσβολὰς ἀφράστουρ ἔχον- 16 
τας ἀμηχάνῳ τάχει διελθὼν τοὺς μὲν ἐκυκλοῦτο, τοῖς δὲ 
προσέβαλλε κατὰ στόμα. Τρεψάμενος δὲ τούτους ἐχρῆ-- 

733 to τῷ καιρῷ καὶ τῇ φύμῃ τῆς τύχης, ὑφ᾽ ἧς αὐτοβοεὶ 
μὲν jos τὸ ᾿ἀφρανίέου στρατόπεδον, αὐτοβοεὶ δὲ pev- 
γοντος Ἰόβα διεπόρϑει τὸ τῶν Νομάδων" ἡμέρας 0320 
μιᾶς μέρει μικρῷ τριῶν στρατοπέδων ἐγκρατὴς γεγονὼς 
καὶ πεντακισμυρίους τῶν πολεμίων ἀνῃρηκὼς οὐδὲ 
πεντήκοντα τῶν ἰδίων ἀπέβαλεν. Οἱ μὲν ταῦτα περὶ 
τῆς μάχης ἐκείνης ἀναγγέλλουσιν᾽ of δὲ οὔ φασιν αὖ- 
τὸν ἐν τῷ ἔργῳ γενέσϑαι, συντάττοντορ δὲ τὴν στρα-- 25 
τιὰν καὶ διακοσμοῦντος ἄψασϑαι τὸ σύνηϑες νόσημα᾿ 
τὸν δὲ εὐθὺς αἰσθόμενον ἀρχομένου, πρὶν ἐκταράττε-- 
σϑαι καὶ καταλαμβάνεσϑαι παντάπασιν ὑπὸ τοῦ πάϑους 
τὴν αἴσϑησιν ἤδη σδιομένην, εἴς τινα τῶν πλησίον πύρ-- 
yor κομισθῆναι καὶ διαγαγεῖν ἐν ἡσυχέᾳ. Τῶν δὲ π- 80 
φευγότων ἐκ τῆς μάχης ὑπατικῶν καὶ στρατηγικῶν ἀν-- 
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δρῶν of μὲν ἑαυτοὺς διέφϑειραν ἁλισκόμενοι. συχνοὺς 
δὲ Καῖσαρ ἔκτεινεν ἁλόνταρ. 

LIV. Κάτωνα δὲ λαβεῖν ξῶντα φιλοτιμούμενος 
ἔσπευδε πρὸς Ἰτύκην᾽ ἐκείνην γὰρ παραφυλάττων τὴν 

5 πόλεν οὐ μετέσχε τοῦ ἀγῶνος. Πυϑόμενος ὃδ ὡς ἕαυ- 
τὸν ὁ ἀνὴρ διεργάσαιτο. ; δῆλος μὲν ἦν δηχϑείς, ἐφ᾽ ᾧ 
δὲ ἄδηλον. Εἶπε δ᾽ οὖν" ,,2 Κάτων, φϑανῶ σοι τοῦ 
ϑανάτου" καὶ γὰρ σύ μοι τῆς σωτηρίας ἐφϑόνησας. “ Ὁ 
μὸν οὖν μετὰ ταῦτα γραφεὶς ὑπ᾽ αὐτοῦ πρὸς Κάτωνα 

Ιοτεϑνεῶτα λόγος οὐ δοκεῖ πράως ἔχοντος οὐδὲ εὐδιαλ-- 
λάχκτως σημεῖον εἶναι. Πῶς γὰρ ἂν ἐφείσατο ξῶντος εἰς 
ἀναίσϑητον ἐκχέας ὀργὴν τοσαύτην; τῇ δὲ πρὸς Κικέ- 
gave καὶ Βροῦτον αὐτοῦ καὶ μυρίους ἄλλους τῶν πε- 
πολεμηκότων ἐπιεικείᾳ τεκμαίρονται καὶ τὸν λόγον ἐκεῖ-- 

15 voy οὐκ ἐξ ἀπεχϑείας, ἀλλὰ φιλοτιμίᾳ πολιτικῇ συντε- 
τάχϑαι διὰ τοιαύτην αἰτέαν. Ἔγραψε Κικέρων ἐγκώμιον 
Κάτωνος 6 ὕνομα τῷ λόγῳ ϑέμενος Κάτωνα" καὶ πολλοῖς 

ὁ λόγος ἦν διὰ σπουδῆς, ὡς εἰκός, ὑπὸ τοῦ δεινοτάτου 
τῶν ῥητόρων εἰς τὴν καλλέστην πεποιημένος ὑπόϑεσιν. 

40 Τοῦτο ἠνέα Καίσαρα κατηγορίαν αὑτοῦ νομίζοντα τὸν 
τοῦ τεϑνηκότος OL’ αὐτὸν ἔπαινον. Ἔγραψεν οὖν πολ- 
Aas τινας κατὰ τοῦ Κάτωνος αἰτέας συναγαγών τὸ δὲ 
βιβλίον ᾿Δντικάτων ἐπιγέγραπται. Καὶ σπουδαστὰς ἔχει 
τῶν λόγων ἑκάτερος διὰ Καίσαρα καὶ Κάτωνα πολλούς. 

25 LV. ᾿Δ4λλὰ γὰρ ὡς ἐπανῆλθεν εἰς Ῥώμην ἀπὸ Δι- 
Buns, πρῶτον μὲν ὑπὲρ τῆς νέκης ἐμεγαληγόρησε πρὸς 
τὸν δῆμον, ὡς τοσαύτην κεχειρωμένος χώραν. ὅση πα- 
gsc καϑ᾽ ἕκαστον ἐνιαυτὸν εἰς τὸ δημόσιον σέτου μὲν 
εἴκοσι μυριάδας ᾿Δττικῶν μεδίμνων, ἐλαίου δὲ λιτρῶν 

δομυριάδας τριακοσίας. Ἔπειτα ϑριάμβους κατήγαγε τὸν 
Alyuntaxoy, τὸν Ποντικόν. τὸν Διβυκόν, οὐκ ἀπο 
Σκηπίωνος. ἀλλ᾽ ἀπὸ Ἰόβα δῆϑεν τοῦ βασιλέως. Tove 
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καὶ Ἰόβας υἱὸς ὧν ἐκείνου κομιδῇ νήπιος ἐν τῷ ϑριάμβῳ 
παρήχϑη, μακαριωτάτην ἁλοὺς ἅλωσιν, ἐκ βαρβάρου καὶ 
Νομάδος Ἑλλήνων τοῖς πολυμαϑεστάτοις ἐναρίθμιος γε- 
νέσϑαι συγγραφεῦσι. Μετὰ δὲ τοὺς ϑριάμβους στρα-- 
τιώταιςρ te μεγάλας δωρεὰς ἐδίδου καὶ τὸν δῆμον ἄνε-- 
λάμβανεν ἑστιάσεσε καὶ ϑέαις, ἑστιάσας μὲν ἐν δισμυρίοις 
καὶ δισχιλίοις τρικλένοις ὁμοῦ σύμπαντας, ϑέας δὲ καὶ 
μονομάχων καὶ ναυμάχων ἀνδρῶν παρασχὼν ἐπὶ τῇ ϑυ-- 
γατρὶ Ἰουλίᾳ πάλαι τεϑνεώσῃ. Μετὰ δὲ τὰς θέας γενο-- 
μένων τιμήσεων ἀντὶ τῶν προτέρων δυεῖν καὶ τριάκοντα 10 
μυριάδων ἐξητάσθησαν αἱ πᾶσαι πεντεκαέδεκα. Τηλι-- 
καύτην ἡ στάσις ἀπειργάσατο συμφορὰν καὶ τοσοῦτον 
ἀπανάλωσε τοῦ δήμου μέρος͵ ἔξω λόγου τυϑεμένοις τὰ 
κατασχόντα τὴν ἄλλην Ἰταλίαν ἀτυχήματα καὶ τὰς ἐπ’-- 
αρχίας. 15 

LVI. Συντελεσθέντων δὲ τούτων ὕπατος ἀποδει-- 
χϑεὶς τὸ τέταρτον sic Ἰβηρίαν ἐστράτευσεν ἐπὶ τοὺς 
Πομπηΐου παῖδας, νέους μὲν ὄντας ἔτι, θαυμαστὴν δὲ 
τῷ πλήθει στρατιὰν συνειλοχότας καὶ τόλμαν ἀποδει-- 

ηϑάκνυμένους ἀξιόχρεων πρὸς ἡγεμονίαν, ὥστε κίνδυνον 20 
τῷ Καίσαρι περιστῆσαι. τὸν ἔσχατον. Ἡ δὲ μεγάλη μάχη 
περὶ κόλιν συνέστη Μοῦνδαν, ἐν 7 Καῖσαρ ἐκϑλιβομέ- 
νους ὁρῶν τοὺς ξαυτοῦ καὶ κακῶς ἀντέχοντας ἐβόα, διὰ 
τῶν ὕπλων καὶ τῶν τάξεων διαϑέων. εἰ μηδὲν αἰδοῦν-- 
ται λαβόντες αὐτὸν ἐγχειρίσαι τοῖς παιδαρέοις. "Μόλις 25 
δὲ προθυμίᾳ πολλῇ τοὺς πολεμίους ὠσάμενος ἐκεύνων 
μὲν ὑπὲρ τρισμυρίους διέφϑειρε. τῶν δὲ αὑτοῦ χιλίους 
ἀπώλεσε τοὺς ἀρέστους. ᾿Απιὼν δὲ μετὰ τὴν μάχην ἡρὸς 
τοὺς φίλους εἶπεν, ὡς πολλάκις μὲν ἀγωνέσαιτο περὶ 
νίκης. νῦν δὲ πρῶτον περὶ ψυχῆς. Ταύτην τὴν μάχην 80 
ἐνίκησε τῇ τῶν Ζιονυσίων ἑορτῇ, καϑ᾽ ἣν λέγεται καὶ 
Πομπήϊος Μάγνος ἐπὶ τὸν πόλεμον ἐξελθεῖν διὰ μέσου 

PLUT. vit. 1Π. 27 
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δὲ χρόνος ἐνιαυτῶν τεσσάρων διῆλθε. Τῶν δὲ Πομπη- 
tov παίδων ὁ μὲν νεώτερος διέφυγε. τοῦ δὲ πρεσβυτέ- 
ρου wed’ ἡμέρας ὀλίγας Ζεέδιος ἀνήνεγκε τὴν κεφαλήν. 
Τοῦτον ἔσχατον Καῖσαρ ἐπολέμησε τὸν πόλεμον" ὁ δὲ 

5 ἀπ᾿ αὐτοῦ καταχϑεὶς ϑρίαμβος ὡς οὐδὲν ἄλλο Ῥωμαίους 
ἠνέασεν. Οὐ γὰρ ἀλλοφύλους ἡγεμόνας οὐδὲ βαρβά-- 
ρους βασιλεῖς κατηγωνισμένον, ἀνδρὸς δὲ Ῥωμαίων 
κρατίστου τύχαις κεχρημένου παῖδας καὶ γένος ἄρδην 
ἀνῃρηκότα ταῖς τῆς πατρέδος ἐπιπομπεύειν συμφοραῖς 

ιοοὐ καλῶς εἶχεν͵, ἀγαλλόμενον ἐπὶ τούτοις, ὧν pla καὶ 
πρὸς ϑεοὺς καὶ πρὸς ἀνθρώπους ἀπολογία τὸ μετ᾽ 
ἀνάγκης πεπρᾶχϑαι, καὶ ταῦτα πρότερον μήτε ἄγγελον 
μήτε γράμματα δημοσίᾳ πέμψαντα περὶ νέκης ἀπὸ τῶν 
ἐμφυλίων πολέμων, ἀλλ᾽ ἀπωσάμενον αἰσχύνῃ τὴν 

15 δόξαν. 
LVI. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ πρὸς τὴν τύχην τοῦ ἀνδρὸς 

ἐγκεκλικότες καὶ δεδεγμένοι τὸν χαλινόν͵ καὶ τῶν ἐμ-- 
φυλίων πολέμων καὶ κακῶν ἀναπνοὴν ἡγούμενοι τὴν 
μοναρχίαν, δικτάτορα μὲν αὐτὸν ἀπέδειξαν διὰ βίου" 

20 rovro δ᾽ ἦν ὁμολογουμένη [μὲν] τυραννὶς τῷ ἀνυπευϑύ- 
νῷ τῆς μοναρχίας τὸ ἀκατάπαυστον προσλαβούσης" τιμὰς 
δὲ τὰς πρώτας Κικέρωνος εἰς τὴν βουλὴν γράψαντος, 
ὧν ἁμῶς γέπως ἀνθρώπινον ἦν τὸ μέγεϑος, ἕτεροι προσ-- 
τιϑέντες ὑπερβολὰς καὶ διαμιλλώμενοι πρὸς ἀλλήλους 

36 ἐξειργάσαντο καὶ τοῖς πρᾳαοτάτοις ἐπαχϑῆ τὸν ἄνδρα καὶ 
λυπηρὸν γενέσϑαι διὰ τὸν ὄγκον καὶ τὴν ἀτοπέαν τῶν 
ψηφιξομένων, οἷς οὐδὲν ἧττον οἴονται συναγωνίσασϑαι 
τῶν κολακευόντων Καίσαρα τοὺς μισοῦντας, ὅπως ὅτι 
πλείστας κατ᾽ αὐτοῦ προφάσεις ἔχωσι καὶ μετὰ μεγέ- 

orav ἐγκλημάτων ἐπιχειρεῖν δοκῶσιν. “Exel τά γε ἄλλα, 
τῶν ἐμφυλίων αὐτῷ πολέμων πέρας ἐσχηκότων. ἀνέγ- 
κλητον παρεῖχε᾽ καὶ τό γε τῆς Ἐπιεικείας ἱερὸν οὐκ ἀπὸ 
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τρόπου δοκοῦσι χαριστήριον ἐπὶ τῇ πραύτητι ψηφίσα--: 
σϑαι. Καὶ γὰρ ἀφῆκε πολλοὺς τῶν πεπολεμηκότων πρὸς 
αὐτόν. évloig δὲ καὶ ἀρχὰς καὶ τιμάς, ὡς Βρούτῳ καὶ 
Κασσίῳ, προσέϑηκεν᾽ ἐστρατήγουν γὰρ ἀμφότεροι. 
Καὶ τὰς Πομπηΐου καταβεβλημένας εἰκόνας οὐ περιεῖ-- ὃ 
δεν, ἀλλ᾽ ἀνέστησεν, ἐφ᾽ ὧν καὶ Κικέρων εἶπεν. ὅτι 
Καῖσαρ τοὺς Πομπηΐου στήσας ἀνδριάντας τοὺς ἰδέους 
ἔπηξε. Τῶν δὲ φίλων ἀξιούντων αὐτὸν δορυφορεῖσθαι 
καὶ πολλῶν ἐπὶ τοῦτο παρεχόντων ἑαυτοὺς οὐχ ὑπέμει-- 
vev, εἰπὼν ὡς βέλτιόν ἐστιν ἅπαξ ἀποθανεῖν ἢ ἀεὶ 
προσδοκᾶν. Τὴν δ᾽ εὔνοιαν ὡς κάλλιστον ἅμα καὶ Be- - 
βαιότατον ἑαυτῷ περιβαλλόμενος φυλακτήριον αὖϑις 
ἀνελάμβανε τὸν δῆμον ἑστιάσεσι καὶ σιτηρεσίοις, τὸ δὲ 
στρατιωτικὸν ἀποικίαις, ὧν ἐπιφανέσταται Καρχηδὼν 
καὶ Κόρινθος ἦσαν, αἷς καὶ πρότερον τὴν ἅλωσιν καὶ 16 
τότε τὴν ἀνάληψιν ἅμα καὶ κατὰ τὸν αὐτὸν χρόνον ἀμ--. 
φοτέραις γενέσθαι συνέτυχε. 

LVI. Τῶν δὲ δυνατῶν τοῖς μὲν ὑπατείας καὶ ἣ 
στρατηγίας εἰς τοὐπιὸν ἐπηγγέλλετο, τοὺς δ᾽ ἄλλαις τι- 
oly ἐξουσίαις καὶ τιμαῖς παρεμυϑεῖτο, πᾶσι δὲ ἐλπέξειν 20 

735 ἐνεδέδου͵ μνηστευόμενος ἄρχειν ἑκόντων, ὡς καὶ Μαξί- 
μου τοῦ ὑπάτου τελευτήσαντος εἰς τὴν περιοῦσαν ἔτι 
τῆς ἀρχῆς μίαν ἡμέραν ὕπατον ἀποδεῖξαι Κανένιον Ῥε-- 
βίλιον. Πρὸς ov, ὡς ἔοικε; πολλῶν δεξιώσασθαι καὶ 
προπέμψδι βαδιξόντων ὁ ὁ Κικέρων" »»Σπϑουδωμεν-" ἔφηϑδο. 
πρὶν φϑάσῃ τῆς ὑπατείας ἐξελθὼν ὁ ὁ ἄνϑρωπος."“ Ἐπεὶ 
δὲ τὸ φύσει μεγαλουργὸν αὐτοῦ καὶ φιλότιμον αἱ πολ-- 

λαὶ κατορϑώσεις οὐ πρὸς ἀπόλαυσιν ἔτρεπον τῶν πεπο-- 
νημένων, ἀλλ᾽ ὑπέκκαυμα καὶ θάρσος οὖσαι πρὸς τὰ 
μέλλοντα μειζόνων ἐνότιιτον ἐπινοέας πραγμάτων καὶ 80 
καινῆς ἔρωτα δόξης ὡς ἀποκεχρημένῳ τῇ παρούσῃ; τὸ 
μὲν πάϑος οὐδὲν ἦν ἕτερον ἢ ξῆλος δὑτοῦ καϑάπερ ἄλ- 

27 * 
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Aov καὶ φιλονεικία τις ὑπὲρ τῶν μελλόντων πρὸς τὰ 
πεπραγμένα, παρασκευὴ δὲ καὶ γνώμη στρατεύειν μὲν 
ἐπὶ Πάρθους, καταστρεψαμένῳ δὲ τούτους͵ καὶ δι᾽ Ὑρ-- 
κανέας παρὰ τὴν Κασπίαν θάλασσαν καὶ τὸν Καύκασον 

5 ἐχπεριελθόντι τὸν Πόντον͵ εἰς τὴν Σκυϑικὴν ἐμβαλεῖν 
καὶ τὰ περίχωρα Γερμανοῖς καὶ Γερμανίαν αὐτὴν ἐπι-- 
δραμόντι διὰ Κελτῶν ἐπανελϑεῖν εἰς Ἰταλέαν͵ καὶ συνά- 
Wat τὸν κύκλον τοῦτον τῆς ἡγεμονίας τῷ πανταχόϑεν 
RusavG περιορισϑείσης. Διὰ μέσου δὲ τῆς στρατείας 

10τόν τε Κορένϑιον ᾿Ισϑμὸν ἐπεχείφει διασκάπτειν ᾿Δνιη- 
νὸν ἐπὶ τούτῳ προχειρισάμενος καὶ τὸν Τίβεριν εὐθὺς 
ἀπὸ τῆς πόλεως ὑπολαβὼν διώρυχι βαϑείᾳ καὶ περι-- 
κλάσας ἐπὶ τὸ Κιρκαῖον ἐμβαλεῖν εἰς τὴν πρὸς Ταρρα-. 
κένῃ ϑάλατταν͵ ἀσφάλειαν ἅμα καὶ ῥᾳστώνην τοῖς δι᾿ 

16 ἐμπορίας φοιτῶσιν εἰς Ῥώμην μηχανώμενος" πρὸς δὲ 

τούτοις τὰ μὲν ἕλη τὰ περὶ Πωμεντῖνον καὶ Σητίαν ἐκ-- 
τρέψας πεδίον ἀποδεῖξαι πολλαῖς ἐνεργὸν ἀνθρώπων 

“ μυριάσι, τῇ δὲ ἔγγιστα τῆς Ῥώμης ϑαλάσσῃ κλεῖθρα διὰ 
χωμάτων ἐπαγαγὼν καὶ τὰ τυφλὰ καὶ δύσορμα τῆς 

2 Ωστιανῆς ἠϊόνος ἀνακαϑηράμενος, λιμένας ἐμποιήσα-- 
σϑαι καὶ ναύλοχα πρὸς τοσαύτην ἀξιόπιστα ναυτιλίαν. 

᾿ Καὶ ταῦτα μὲν ἐν παρασκευαῖς ἦν. 
LIX. Ἡ δὲ τοῦ ἡμερολογέου διάϑεσις καὶ διόρϑωσις 

τῆς περὶ τὸν χρόνον ἀνωμαλέας φιλοσοφηϑεῖσα χαριέν-- 
ὁότως ὑπ᾽ αὐτοῦ καὶ τέλος λαβοῦσα γλαφυρωνᾷτην παρ-- 

ο΄ ἔσχε χρδίαν. Οὐ γὰρ μόνον ἐν τοῖς παλαιοῖς πάνυ χρό- 
νοῖς τεταραγμέναις ἐχρῶντο Ῥωμαῖοι ταῖς τῶν μηνῶν 
πρὸς τὸν ἐνιαυτὸν περιόδοις ὥστε τὰς ϑυσίας καὶ τὰς 
ἑορτὰς ὑποφερομένας κατὰ μικρὸν εἰς ἐναντίας ἐχα8-- 

δ0πτωκέναι τοῖς χρόνοις ὥρας, ἀλλὰ καὶ πρὶ τὴν τότε 
οὖσαν ἡλιακὴν of μὲν ἄλλοι παντάπασι τούτων ἀσυλλο- 
μίστως εἶχον, of Φὲ ἱερεῖς μόνοι τὸν καιρὸν εἰδότος 



Γ. KAIZAP. 421 

ἐξαίφνης καὶ προῃσϑημένου μηδενὸς τὸν ἐμβόλιμον 
προσέγραφον μῆνα, Μερκηδόνιον ὀνομάξοντες, ὃν Νο- 
μᾶς ὁ βασιλεὺς πρῶτος ἐμβαλεῖν λέγεται, μικρὰν καὶ 
διατείνουσαν οὐ πόρρω βοήϑειαν ἐξευρὼν τῆς περὶ τὰς 
ἀποκαταστάσεις πλημμελείας, ὡς ἐν τοῖς περὶ ἐκείνου 5 
γέγραπται. Καῖσαρ δὲ τοῖς ἀρίστοις τῶν φιλοσόφων καὶ 
μαϑηματικῶν τὸ πρόβλημα προϑεὶς ἐκ τῶν ὑποκειμέ- 
νων ἤδη μεϑόδων ἔμιξεν (Slav τινὰ καὶ διηκριβωμένην 
μᾶλλον ἐπανόρθωσιν, ἥ χρώμενοι μέχρι νῦν Ῥωμαῖοι 

δοκοῦσιν ἧττον ἑτέρων σφάλλεσθαι περὶ τὴν ἀνωμα- Ἐς 
λίαν. Οὐ μὴν ἀλλὰ καὶ τοῦτο τοῖς βασκαένουσι καὶ βα-- 
ρυνομένοις τὴν δύναμιν αἰτίας παρεῖχε. Κικέρων γοῦν 
ὁ ῥήτωρ, ὡς Loins, φήσαντός τινος αὔριον ἐπιτέλλειν 
Μύφραν" ,,Nat εἷπεν ..».ἐκ διατάγματος “4, ὡς καὶ τοῦτο 
πρὸς ἀνάγκην τῶν ἀνθρώπων δεχομένων. 16 

LX. Τὸ δὲ ἐμφανὲς μάλιστα μῖσος καὶ ϑανατηφό- 
gov ἐπ᾽ αὐτὸν 6 τῆς βασιλείας ἔρως ἐξειργάσατο, τοῖς 
μὲν πολλοῖς αἰτία πρώτη, τοῖς δὲ ὑπούλοις πάλαι πρό-- 
φασις εὐπρεπεστάτη γενομένη. Καίτοι καὶ λόγον τινὰ 
κατέσπειραν εἰς τὸν δῆμον of ταύτην Καίσαρι τὴν τι-- & 

736 un προξενοῦντερ, ὡς ἐκ γραμμάτων Σιβυλλείων ἁλώ- 
σιμα τὰ Πάρϑων φαίνοιτο “Ῥωμαίοις σὺν βασιλεῖ στρα- 
τευομένοις ἐπ᾽ αὐτούς, ἄλλως ἀνέφικτα ὄντα. Kal 

καταβαίνοντος ἐξ Ἄλβης Καίσαρος εἰς τὴν πόλυν ἐτόλ- 
μησαν αὐτὸν ἀσπάσασθαι βασιλέα" τοῦ δὲ δήμου δια-- 25 
ταραχϑέντος ἀχϑεσθεὶς ἐκεῖνος οὐκ ἔφη βασιλεύς, ἀλλὰ 
Καΐσαρ καλεῖσθαι" καὶ γενομένης πρὸς τοῦτο πάντων 
σιωπῆς οὐ πάνυ φαιδρὸς oud’ εὐμενὴς παρῆλθεν. Ἐν 
δὲ συγκλήτῳ τιμάς τινας ὑπερφυεῖς αὐτῷ ψηφισαμένων 
ἔτυχε μὲν ὑπὲρ τῶν ἐμβόλων καϑεξόμενος, προσιόντων 80 
δὲ τῶν ὑπάτων καὶ τῶν στρατηγῶν, ἅμα δὲ καὶ τῆς 
βουλῆς ἁπάσης ἑπομένης, οὐχ ὑπεξαναστάς., ἀλλ᾽ ὥὧσ- 
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περ ἰδιώταις τισὶ χρηματίξων ἀπεχρένατο συστολῆς 
μᾶλλον ἢ προσϑέσεως τὰς τιμὰς δεῖσϑαι. Καὶ τοῦτο οὐ 
μόνον ἠνίασε τὴν βουλήν, ἀλλὰ καὶ τὸν δῆμον, ὡς ἐν 
τῇ βουλῇ τῆς πόλεως προπηλακιξομένης, καὶ μετὰ δει-- 

6 νῆς κατηφείας ἀπῆλθον εὐϑὺς οἷς ἐξῆν μὴ παραμένειν, 
ὥστε κἀκεῖνον ἐννοήσαντα παραχρῆμα μὲν οἴκαδε τρα-- 
πέσϑαι καὶ βοᾶν πρὸς τοὺς φέλους ἀπαγαγόντα τοῦ 

τραχήλου τὸ ἱμάτιον, ὡς ἕτοιμος εἴη τῷ βουλομένῳ τὴν 
σφαγὴν παρέχειν, ὕστερον δὲ προφασέξεσϑαι τὴν νό-- 

10 cov’ οὐ γὰρ ἐϑέλειν τὴν αἴσϑησιν ἀτρεμεῖν τῶν οὕτως 
ἐχόντων, ὅταν ἱστάμενοι διαλέγωνται πρὸς ὄχλον, ἀλλὰ 
σειομένην ταχὺ καὶ περιφερομένην lAlyyoug ἐπισπᾶσθαε 
καὶ καταλαμβάνεσθαι. To δὲ ovx εἶχεν οὕτως, ἀλλὰ 
καὶ πάνυ βουλόμενον αὐτὸν ὑπεξαναστῆναι τῇ βουλῇ 

16 λέγουσιν ὑπό του τῶν φίλων, μᾶλλον δὲ κολάκων, 
Κορνηλίου Βάλβου, κατασχεθῆναι φήσαντος" ,, Οὐ 
μεμνήσῃ Καῖσαρ ὦν, οὐδὲ ἀξιώσεις ὡς κρείττονα ϑερα- 
πεδύεσϑαι σεαυτόν ; ““ 

LXI. ᾿Ἐπιγένεται τούτοις τοῖς προσχρούσμασιν ὁ 
0 rav δημάρχων προπηλακισμός. Ἦν μὲν γὰρ ἡ τῶν 
“ουπερκαλίων ἑορτὴ, περὶ ἧς πολλοὶ γράφουσιν, ὡς 
ποιμένων τὸ παλαιὸν εἴη, καί τι καὶ προσήκει τοῖς 
᾿Δρκαδικοῖς Δυκαίοις. Τῶν δ᾽ δὐγενῶν νεανίσκων καὶ 
ἀρχόντων πολλοὶ διαϑέουσιν ἀνὰ τὴν πόλιν γυμνοί, 

95 σκύτεσι λασέοις τοὺς ἐμποδὼν ἐπὶ παιδιᾷ καὶ γέλωτι 
παίοντες" πολλαὶ δὲ καὶ τῶν ἐν τέλει γυναικῶν ἐπίτη- 
δὲς ὑπαντῶσαι παρέχουσιν ὥσπερ ἐν διδασκάλου τὼ 
χεῖρε ταῖς πληγαῖς, πεπεισμέναι πρὸς εὐτοκίαν κυού- 
Cais, ἀγόνοις δὲ πρὸς κύησιν ἀγαϑὸν εἶναι. Ταῦτα 

80 Καῖσαρ ἐθεᾶτο καϑήμενος ἐπὶ τῶν ἐμβόλων ἐπὶ δίφρου 
χρυσοῦ ϑριαμβικῷ κόσμῳ κεκοσμημένος. ᾿Αἀντώνιος δὲ 
τῶν θεόντων τὸν ἱερὸν δρόμον εἷς ἦν᾽ καὶ γὰρ ὑπά- 
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cevev. Ὡς οὖν εἰς τὴν ἀγορὰν ἐνέβαλε καὶ τὸ πλῆϑος 
αὐτῷ διέστη, φέρων διάδημα στεφάνῳ δάφνης περι- 
πεπλεγμένον ὥρεξε τῷ Καίσαρι" καὶ γένεται κρότος οὐ 
λαμπρός, ἀλλ᾽ ὀλέγος ἐκ παρασκευῆς. ᾿Δπωσαμένου δὲ 
τοῦ Καίσαρος ἅπας ὁ δῆμος ἀνεκρότησεν" αὖϑις δὲδ 
“ροσφέροντος ὀλέγοι, καὶ μὴ δεξαμένου πάλιν ἅπαντες. 
Οὕτω δὲ τῆς πεέρας ἐξελεγχομένης Καῖσαρ μὲν ἀνίστα-- 
ται τὸν στέφανον εἰς τὸ Καπιτώλιον ἀπενεχϑῆναι κε- 
λεύσας, ὥφϑησαν δὲ ἀνδριάντες αὐτοῦ διαδήμασιν. 
ἀναδεδεμένοι βασιλικοῖς. Καὶ τῶν δημάρχων δυο, ὥλα-- 16 
οὔϊος καὶ Μάρυλλος, ἐπελϑόντες ἀπέσπασαν, καὶ τοὺς 
ἀσπασομένους βασιλέα τὸν Καίσαρα πρώτους ἐξευρόν-- 
τες ἀπῆγυν εἰς τὸ δεσμωτήριον. Ὁ δὲ δῆμος εἵπετο 
κροτῶν καὶ Βρούτους ἀπεκάλει τοὺς ἄνδρας, ὅτι Βροῦ-- 
τος ἦν ὃ καταλύσας τὴν τῶν βασιλέων διαδοχὴν καὶ τὸ 15 
κράτος εἰς βουλὴν καὶ δῆμον ἐκ μοναρχίας καταστήσαρ. 
Ἐπὶ τούτῳ Καῖσαρ παροξυνϑεὶς τὴν μὲν ἀρχὴν ἀφεί- 
Asto τῶν περὶ τὸν Μάρυλλον, ἐν δὲ τῷ κατηγορεῖν av- 
τῶν ἅμα καὶ τὸν δῆμον ἐφυβρίζων πολλάκις Βρούτους 
τὸ καὶ Κυμαίους ἀπεκάλει τοὺς ἄνδρας. 20 

LXIl. Οὕτω δὴ τρέπονται πρὸς Μάρκον Βροῦτον 
of πολλοί, γένος μὲν ἐκεῖθεν εἶναι δοκοῦντα πρὸς πα- 

187 τέρων. καὶ τὸ πρὸς μητρὸς δὲ ἀπὸ Σερουιλέων, οἰκίας 
ἑτέρας ἐπιφανοῦς, γαμβρὸν δὲ καὶ ἀδελφιδοῦν Κάτω- 

_ vog. Τοῦτον ἐξ éxurod μὲν ὁρμῆσαι πρὸς κατάλυσιν 25 
τῆς μοναρχίας ἤμβλυνον αἱ παρὰ Καίσαρος τιμαὶ καὶ 
χάριτες. Οὐ γὰρ μόνον ἐσώϑη περὶ Φάρσαλον ἀπὸ τῆς 
Πομπηΐου φυγῆς, οὐδὲ πολλοὺς τῶν ἐπιτηδείων ἔσωσεν 
ἐξαιτησάμενος, ἀλλὰ καὶ πίστιν εἶχε μεγάλην παρ᾽ αὐτῷ. 
Καὶ στρατηγίαν μὲν ἐν τοῖς τότε τὴν ἐπιφανεστάτην 80 
ἔλαβεν, ὑπατεύειν δὲ ἔμελλεν εἰς τέταρτον ἔτος͵ ἐρίσαν-- 
τος Κασσίου προτιμηϑείς. Δέγεται γὰρ ὁ Καῖσαρ si- 
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πεῖν, ὡς δικαιότερα μὲν λέγοι Κάσσιος, αὐτὸς μέντοε 
Βροῦτον οὐκ ἂν παρέλϑοι. Καί ποτε καὶ διαβαλλόντων 
τινῶν τὸν ἄνδρα, πραττομέψης ἤδη τῆς συνωμοσίας, οὐ 
προσέσχεν. ἀλλὰ τοῦ σώματος τῇ χειρὶ ϑιγὼν ἔφη πρὸς 

ὅ τοὺς διαβάλλονταρ᾽ ,, Avapevel τοῦτο τὸ δέρμα Βροῦ-- 
tog, ὡς ἄξιον μὲν ὄντα τῆς ἀρχῆς Ov’ ἀρετήν, διὰ ὃΣ 
τὴν ἀρχὴν οὐκ ἂν ἀχάριστον καὶ πονηρὸν γενόμενον. 
Οἱ δὲ τῆς μεταβολῆς ἐφιέμενοι καὶ πρὸς μόνον ἐκεῖνον 
ἢ πρῶτον ἀποβλέποντες αὐτῷ μὲν οὐκ ἐτόλμων διαλέ-- 

10 γεσϑαι, νύκτωρ δὲ κατεπέμπλασαν γραμμάτων τὸ βῆμα 
καὶ τὸν δίφρον, ἐφ᾽ οὗ στρατηγῶν ἐχρημάτιξεν" ὧν ἦν 
τὰ πολλὰ τοιαῦτα᾽ , Καϑεύδεις, ὦ Βροῦτε“ καί ,,»Οὐκ 
εἶ Βροῦτος.“ ‘Lp’ av ὁ Κάσσιος αἰσϑόμενος διακινού-- 
μενον ἡσυχῆ τὸ φιλότιμον αὐτοῦ͵ μᾶλλον ἢ πρότερον 

16 ἐνέκειτο καὶ παρώξυνεν, αὐτὸς ἰδίᾳ τι καὶ μίδους ἔχων 
πρὸς τὸν Καίσαρα δι᾽ αἰτέαρ ἃς ἐν τοῖς περὶ Βρούτου 
γεγραμμένοις δεδηλώκαμεν. Εἶχε μέντοι καὶ δι᾿ ὑπο- 
ψέας ὁ Καῖσαρ αὐτόν, ὥστε καὶ πρὸς τοὺς φέλαυς εἴ- 
πεῖν ποτε y, Ft φαίνεται βουλόμενυς ὑμῖν Κάσσιος ; 

40 ἐμοὺ μὲν γὰρ οὐ λίαν ἀρέσκει λίαν ὠχρὸς av. Πάλιν 
δὲ λέγεται περὶ ᾿Δἀντωνέου καὶ 4ολοβέλλα διαβολῆς 
πρὸς αὐτόν, ὡς νεωτερίξοιεν, ἐλθούσης .γ Οὐ xnav“ 
φάναι οτούτους δέδοικα τοὺς παχεῖς καὶ κομήτας, μᾶλ-- 
λον δὲ τοὺς ὠχροὺς καὶ λεπτοὺς ἐκείνους" ““ Κάσσιον 

46 λέγων καὶ Βροῦτον. 
LXIII. ᾿4λλ᾽ ἔοικεν οὐχ οὕτως ἀπροσδόκητον ὡς 

ἀφύλακτον εἷναι τὸ πεπρωμένον, ἐπεὶ καὶ σημεῖα θαυ- 
μαστὰ καὶ φάσματα φανῆναι λέγουσι. Σέλα μὲν οὖν 
οὐράνια καὶ κτύπους νύκτωρ πολλαχοῦ διαφερομένους 

30val καταίροντας εἰς ἀγορὰν ἐρήμους ὄὕρνιϑας οὐκ ἄξιον 
ἴσως ἐπὶ πάϑει τηλικούτῳ μνημονεῦσαι' Στράβων 0s 
ὁ φιλόσοφος ἱστορεῖ πολλοὺς μὲν ἀνθρώπους διαπύρους 
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ἐπιφερομένους φανῆναι, στρατιώτου δὲ ἀνδρὸς οἰκέτην 
ἐκ τῆς χειρὸς ἐκβαλεῖν πολλὴν φλόγα καὶ δοκεῖν καίξ - 
σϑαι τοῖς ὁρῶσιν, ὡς δὲ ἐπαύσατο, μηδὲν ἔχειν κακὸν 
τὸν ἄνϑρωπον᾽ αὐτῷ δὲ Καίσαρι θύοντι τὴν καρδέαν 
ἀφανῆ γενέσϑαι τοῦ ἱερείου καὶ δεινὸν εἶναι τὸ τέραρ᾽ 5 
οὐ γὰρ ἂν φύσει γε συστῆναι EGov ἀκάρδιον. Ἔστι δὲ 
καὶ ταῦτα πολλῶν ἀκοῦσαι διδξιόντων, ὥς τις αὐτῷ 
μάντις ἡμέρᾳ Μαρτίου μηνός, ἣν Εἰδοὺς Ῥωμαῖοι κα-- 
λοῦσι, προείποι μέγαν φυλάττεσθαι κίνδυνον" ἐλϑού- 
σης δὲ τῆς ἡμέρας προϊὼν ὁ Καῖσαρ sig τὴν σύγκλητον 10 
ἀσπασάμενος προσπαίξειε τῷ μάντει φάμενορ᾽ ” At μὲν 
δὴ Μάρτιαι Εἰδοὶ πάρεισιν “ ὁ δὲ ἡσυχῆ πρὸς αὐτὸν 
εἴποι" .,» Ναὶ πάρεισιν, ἀλλ᾽ οὐ παρεληλύϑασι.““ Πρὸ 
μιᾶς δὲ ἡμέρας Μάρκου Aexidov δειπνέξοντος αὐτὸν 
ἔτυχε μὲν ἐπιστολαῖς ὑπογράφων, ὥσπερ εἰώϑει, κατα- 15 
κδέμενος᾽" ἐμπεσόντος δὲ λόγου, ποῖος ἄρα τῶν Pava- 
τῶν ἄριστος, ἅπαντας φϑάσας ἐξεβόησεν ,,0 ἀπροσδό- 
κητος.“ Μετὰ ταῦτα κοιμώμενος, ὥσπερ εἰώϑει, παρὰ 
τῇ γυναικί, πασῶν ἅμα τῶν ϑυρῶν τοῦ δωματέου καὶ 
τῶν θυρίδων ἀναπεταννυμένων, διαταραχϑεὶς ἅμα τῷ 20 
κτύπῳ καὶ τῷ φωτὶ καταλαμπούσης τῆς σελήνης ἤσϑετο 

ἡϑϑτὴν Καλπουρνέαν βαϑέως μὲν καϑεύδουσαν. ἀσαφεῖς 
03 φωνὰς καὶ στεναγμοὺς ἀνάρϑρους ἀναπέμπουσαν ἐκ 
τῶν ὕπνων" ἐδόκει δὲ ἄρα xdalew ἐκεῖνον ἐπὶ ταῖς 
ἀγκάλαις ἔχουσα κατεσφαγμένον. Οἱ δὲ οὔ φασι τῇ 36 
γυναικὶ ταύτην γενέσθαι τὴν ὕψιν᾽ ἀλλὰ ἦν γάρ τι τῇ 
Καίσαρος οἰκέᾳ xgooxstusvor οἷον ἐπὶ κόσμῳ καὶ σε-- 
μνότητε τῆς βουλῆς ψηφισαμένης ἀχρωτήριον., ὡς Ai- 
βιος ἰστορεῖ, τοῦτο ὄναρ ἡ Καλπουρνία ϑεασαμένη κα- 
ταρρηγνύμενον ἔδοξε ποτνιᾶσθαι καὶ δαχρύειν. Ἡμέρας 30 
δ᾽ οὖν γενομένης ἐδεῖτο τοῦ Καίσαρος, εἰ μὲν οἷόν re, 
μὴ προολϑεῖν, ἀλλ᾽ ἀναβαλέσθαι τὴν σύγκλητον εἰ δὲ 
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τῶν ἐκείνης ὀνείρων ἐλάχιστα φροντίζει, σκέψασϑαι δεὰ 
μαντικῆς ἄλλης καὶ ἱερῶν περὶ τοῦ μέλλοντος. Εἶχε δέ 
tig, ὡς ἔοικε, κἀκεῖνον ὑποψέα καὶ φόβος. Οὐδένα γὰρ 
γυναικισμὸν ἐν δεισιδαιμονίᾳ πρότερον κατεγνώχει τῆς 

5 Καλπουρνέας. τότε δὲ ἑώρα περιπαϑοῦσαν. Ὥς ὃὲ καὶ 
πολλὰ καταϑύσαντες οἱ μάντεις ἔφρασαν αὐτῷ δυσιε-- 
ρεῖν, ἔγνω πέμψας ᾿ἀντώνιον ἀφεῖναι τὴν σύγκλητον. 

LXIV. Ἐν δὲ τούτῳ déxipog Βροῦτος ἐπίκλησιν 
"AABtvog, πιστευόμενος μὲν ὑπὸ Καίσαρος, ὥστε καὶ 

Ιοδεύτερος ὑπ᾽ αὐτοῦ κληρονόμος γεγράφϑαι, τοῖς δὲ 
περὶ Βροῦτον τὸν ἕτερον καὶ Κάσσιον μετέχων τῆς 
συνωμοσίας, φοβηϑεὶς μὴ τὴν ἡμέραν ἐκείνην δια-- 

᾿ κρουσαμένου τοῦ Καίσαρος ἔκπυστος ἡ πρᾶξις γένηται, 
τούς τὸ μάντεις ἐχλεύαξε καὶ καθήπτετο τοῦ Καίσαρος, 

16 ὡς αἰτέας καὶ διαβολὰς ἑαυτῷ κτωμένου πρὸς τὴν σύγ- 
κλητον ἐντρυφᾶσθαε δοκοῦσαν" ἥκειν μὲν γὰρ αὐτὴν 
κελεύσαντος ἐκείνου, καὶ προϑύμους εἶναι ψηφέξεσϑαι 
πάντας, ὕπως τῶν ἐκτὸς Ἰταλίας ἐπαρχιῶν βασιλεὺς 

- ἀναγορεύοιτο καὶ φοροέη διάδημα τὴν ἄλλην ἐπιὼν γῆν 
940χαὶ θάλασσαν᾽ εἰ δὲ φράσει τις αὐτοῖς καϑεξομένοις νῦν 

μὲν ἀπαλλάττεσθαι. παρεῖναι δὲ αὖϑις, ὅταν ἐντύχῃ 
᾿βελτέοσιν ὀνείροις Kadnovevia, tivag ἔσεσθαι λόγους 
᾿παρὰ τῶν φϑονούντων; ἢ τίνα τῶν φίλων ἀνέξεσθαι 
διδασκόντων, ὡς οὐχὶ δουλείαταῦτα καὶ τυραννίς ἐστιν; 

95 ἀλλ᾽ εἰ δοκεῖ πάντως. ἔφη, τὴν ἡμέραν ἀφοσιώσασϑαι, 
βέλτιον αὐτὸν παρελθόντα καὶ προσαγορεύσαντα τὴν 
βουλὴν ὑπερθέσθαι. Ταῦϑ᾽ ἅμα λέγων ὁ Βροῦτος ἦγε 
τῆς χειρὸς λαβόμενος τὸν Καίσαρα. Καὶ μικρὸν μὲν 
αὐτῷ προελϑόντιτῶν ϑυρῶν οἰκέτης ἀλλότριος ἐντυχεῖν 

δϑοπροθϑυμούμενος, ὡς ἡττᾶτο τοῦ περὶ ἐκεῖνον ὠϑισμοῦ 
καὶ πλήϑους, βιασάμενος εἰς τὴν οἰχίαν παρέδωκεν ἑαυ- 
τὸν τῇ Καλπουρνίᾳ φυλάττειν κελεύσας, ἄχρι ἂν ἐπα- 
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wilOy Καῖσαρ, ὡς ἔχων μεγάλα πράγματα κατειπεῖν 
πρὸς αὐτόν. 

LXV. ᾿Δρτεμέδωρος δὲ Κνίδιος τὸ γένος, Ἑλληνικῶν 
λόγων σοφιστὴς καὶ διὰ τοῦτο γεγονὼς ἐνίοις συνήθης 
τῶν περὶ Βροῦτον, ὥστε καὶ γνῶναι τὰ πλεῖστα τῶν 5 
πραττομένων, ἧκε μὲν ἐν βιβλιδίῳ κομίξων ἅπερ ἔμελλε 
μηνύειν, ὁρῶν δὲ τὸν Καίσαρα τῶν βιβλιδίων ἕκαστον 
δεχόμδνον καὶ παραδιδόντα τοῖς περὶ αὐτὸν ὑπηρέταις͵ 
ἐγγὺς σφόδρα προσελθών .. Τοῦτο“ ἔφη ,,Katoag, ava- 
γνωϑὲ μόνος καὶ ταχέως γέγραπται γὰρ ὑπὲρ πραγμά-- 10 
tov μεγάλων καί cor διαφερόντων.“ 4ΔΙεξάμενος οὖν ὁ 
Καῖσαρ ἀναγνῶναι μὲν ὑπὸ πλήϑους τῶν ἐντυγχανόν--: 
των ἐκωλύϑη, καίπερ ὁρμήσας πολλάκις, ἐν δὲ τῇ χειρὶ 
κατέχων καὶ φυλάττων μόνον ἐκεῖνο παρῆλϑεν εἰς τὴν 
σύγκλητον. Ἔνιοι δέ φασιν ἄλλον ἐπιδοῦναι τὸ βιβλίον 15 
τοῦτο, τὸν δ᾽ ᾿Δρτεμέδωρον οὐδὲ ὅλως προσελϑεῖν, ἀλλ᾽ 
ἐκϑλιβῆναι παρὰ πᾶσαν τὴν ὁδόν. 

LXVI. ᾿4λλὰ ταῦτα μὲν ἤδη που φέρει καὶ τὸ αὐτό- 
parvo’ 6 δὲ δεξάμενος τὸν φόνον ἐκεῖνον καὶ τὸν ἀγῶνα. 
χῶρος, εἰς ὃν ἡ σύγκλητος ἠθροίσϑη τότε, Πομπηΐου 30 
μὲν εἰκόνα κειμένην ἔχων, Πομπηΐου δὲ ἀνάϑημα γεγο-- 

739 vag τῶν προσκεκοσμημένων τῷ ϑεάτρῳ, παντάπασιν͵ 
ἀπέφαινε δαίμονός τινος ὑφηγουμένου καὶ καλοῦντος 
ἐκεῖ τὴν πρᾶξιν ἔργον γεγονέναι. Καὶ γὰρ οὖν καὶ λέ- 
γεται Κάσσιος εἰς τὸν ἀνδριάντα τοῦ Πομπηΐου πρὸ τῆς 35 
ἐγχειρήσεως ἀποβλέπων ἐπικαλεῖσθαι σιωπῇ, καίπερ 
οὐκ ἀλλότριος ὧν τῶν Ἐπικούρου λόγων ἀλλ᾽ ὁ και- 
00g, ὡς ἔοίκεν, ἤδη τοῦ δεινοῦ παρεστῶτος ἐνθουσια-- 

σμὸν ἐνεποίει καὶ πάϑος ἀντὶ τῶν προτέρων λογισμῶν. 
᾿ἀντώνιον μὲν οὖν πιστὸν ὄντα Καίσαρι καὶ ῥωμαλέον 80 
ἔξω παρακατεῖχε Βροῦτος ᾿Αλβῖνος, ἐμβαλὼν ἐπίτηδες 
ὁμιλίαν μῆκος ἔχουσαν" εἰσιόντος δὲ Καίσαρος ἡ βουλὴ 
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μὲν ὑπεξανέστη θεραπεύουσα, τῶν δὲ περὶ Βροῦτον 
of μὲν ἐξόπισϑεν τὸν δίφρον αὐτοῦ περιέστησαν. of ὃΣ 
ἀπήντησαν, ὡς δὴ Τιλλέῳ Κίμβρῳ περὶ ἀδελφοῦ φυ-- 
γάδος"ἐντυγχάνοντι συνδεησόμενοι, καὶ συνεδέοντο μέ-- 

ὄὅχρι τοῦ δέφρου παρακολουϑοῦντες. Ὡς δὲ καθίσας 
διεκρούετο τὰς δεήσεις καὶ προσκειμένων βιαιότερον 
ἠγανάχτει πρὸς ἕκαστον, ὃ μὲν Τίλλιος τὴν τήβεννον 
αὐτοῦ ταῖς χερσὶν. ἀμφοτέραις συλλαβὼν ἀπὸ τοῦ tea- 
χήλου κατῆγεν᾽ ὅπερ ἦν σύνϑημα τῆς ἐπιχειρήσεως. 

10 Πρῶτος δὲ Κάσκας ξέφει males παρὰ τὸν αὐχένα πληγὴν 
οὐ ϑανατηφόρον οὐδὲ βαϑεῖαν, ἀλλ᾽, ὡς εἰκὸς, ἐν ἀρχῇ 
τολμήματος μεγάλου ταραχϑείς. ὥστε καὶ τὸν Καίσαρα 
μεταστραφέντα τοῦ ἐγχειριδίέου λαβέσϑαι καὶ κατασχεῖν. 
“Ἅμα δέπως ἐξεφώνησαν ὁ μὲν πληγεὶς Ῥωμαϊστέ" ,,Mia— 

16 ρφώτατε Κάσκα, τί ποιεῖς ;““ ὁ δὲ πλήξας Ἑλληνιστὶ πρὸς 
τὸν ἀδελφόν" ,.,4δελφέ, Bonde. Τοιαύτης δὲ τῆς ἀρ-- 
χῆς γενομένης τοὺς μὲν οὐδὲν συνειδότας ἔκπληξις εἶχε 
καὶ φρέκη πρὸς τὰ δρώμενα, μήτε φεύγειν μήτε ἀμύνειν, 
ἀλλὰ μηδὲ φωνὴν ἐκβάλλειν τολμῶντας. Τῶν δὲ παρε- 

40 σχευασμένων ἐπὶ τὸν φόνον ἑκάστου γυμνὸν ἀποδεί- 
Eavrog τὸ ξέφος, ἐν κύκλῳ περιεχόμενος καὶ πρὸς O τι 
τρέψειε τὴν ὄψιν πληγαῖς ἀπαντῶν καὶ σιδήρῳ φερο- 
μένῳ καὶ κατὰ προσώπου καὶ κατ᾽ ὀφθαλμῶν διελαυνό- 
μενος ὥσπερ ϑηρίον ἐνειλεῖτο ταῖς πάντων .ysooty’ 

46 ἅπαντας γὰρ ἔδει κατάρξασϑαι καὶ γεύσασϑαι τοῦ φό- 
νου. Διὸ καὶ Βροῦτος αὐτῷ πληγὴν ἐνέβαλε μέαν εἰς 
τὸν βουβῶνα. Λέγεται δὲ ὑπό τινων, ὡς ἄρα πρὸς τοὺς 
ἄλλους ἀπομαχόμενος καὶ διαφέρων δεῦῤο κἀκεῖ τὸ 
σῶμα καὶ κεκραγώς, ὅτε Βροῦτον εἶδεν ἐσπασμένον τὸ 

80 Epos, ἐφειλκύσατο κατὰ τῆς κεφαλῆς τὸ ἱμάτιον καὶ 
παρῆκεν ἑαυτόν, εἴτε ἀπὸ τύχης εἴτε ὑπὸ τῶν κτεινόντων 
ἀπωσϑείς, πρὸς τὴν βάσιν, ἐφ᾽ ἧς ὁ Πομπηΐου βέβη- 
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κἂν ἀνδριάς. Kal πολὺ καϑήμαξεν αὐτὴν ὁ φόνος, ὡς 
δοκεῖν αὐτὸν ἐφεστάναι τῇ τιμωρίᾳ τοῦ πολεμέου Πομ- 
πήτον ὑπὸ πόδας κεκλιμένου καὶ περισπαίροντος ὑπὸ 
πλήϑους τραυμάτων. Εἴκοσι γὰρ καὶ τρία λαβεῖν λέγε-- 
car’ καὶ πολλοὶ κατετρώθϑησαν ὑπ᾽ ἀλλήλων εἰς ὃν ἀπε- ὃ 
φειδόμενοι σῶμα πληγὰς τοσαύτας. 

LXVII. Κατειργασμένου δὸ τοῦ ἀνδρὸς ἡ μὲν γε-- 
ρουσέα, καέπερ εἰς μέσον ἐλθόντος Βρούτου, ὥς τι περὶ 
τῶν πεπραγμένων ἐροῦντος, οὐκ ἀνασχομένη διὰ ϑυ- 
ρῶν ἐξέπιπτε καὶ φεύγουσα κατέπλησε ταραχῆς καὶ δέους 10 
ἀπόρον τὸν δῆμον, ὥστε τοὺς μὲν οἰκέας xAsleLY, τοὺς 
δὲ ἀπολεέπειν τραπέξας καὶ χρηματιστήρια, δρόμῳ δὲ 
χωρεῖν τοὺς μὲν ἐπὶ τὸν τόπον ὀψομένους τὸ πάϑος, 
τοὺς δὲ ἐκεῖθεν ἑωρακότας. ᾿ἀντώνιος δὲ καὶ “Μέπιδος 
of μάλιστα φέλοι Καίσαρος ὑπεκδύντες εἰς οἰκίας ἑτέρας 16 
κατέφυγον. Of δὲ περὶ Βροῦτον, ὥσπερ ἦσαν ἔτι ϑερ-- 
μοὶ τῷ φόνῳ, γυμνὰ τὰ ξίφη δεικνύντες ἅμα πάντες 
ἀπὸ τοῦ βουλευτηρέου συστραφέντες ἐχώρουν εἰς τὸ 
Καπιτώλιον, οὐ φεύγουσιν ἐοικότες, ἀλλὰ μάλα φαι-- 
δροὶ καὶ θαρραλέοι παρακαλοῦντες ἐπὶ τὴν ἐλευϑερίαν 90 
τὸ πλῆθος καὶ προσδεχόμενοι τοὺς ἀρίστους τῶν ἐν-- 

74θτυγχανόντων. Ἔνιοι δὲ καὶ συνανέβαινον αὐτοῖς καὶ 
κατεμίγνυσαν ἑαυτοὺς ὡς μετεσχηκότες τοῦ ἔργου καὶ 
προσόποιοῦντο τὴν δόξαν, ὧν ἦν καὶ Γάϊος Ὀκχταούϊος 
καὶ Δέντλος Σπινϑήρ. Οὗτοι μὲν οὖν τῆς ἀλαζονείας 25 

δίκην ἔδωκαν ὕστερον ὑπὸ ‘Avrmviov καὶ τοῦ νέου Καί- 
σαρος ἀναιρεθέντες καὶ μηδὲ τῆς δόξης, δι᾿ ἣν ἀπέ- 
ϑνησχον, ἀπολαύσαντες ἀπιστίᾳ τῶν ἄλλων. Οὐδὲ γὰρ 
of κολάξοντες αὐτοὺς τῆς πράξεως, ἀλλὰ τῆς βουλήσεως 
τὴν δίκην ἔλαβον. Μεϑ᾽ ἡμέραν δὲ τῶν περὶ Βροῦτον 30 
καντελθόντων καὶ ποιησαμένων λόγους, ὁ μὲν δῆμος 
οὔτε δυσχεραίνων οὔτε ὡς ἐπαινῶν τὰ πεπραγμένα τοῖς 
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Asyousvorg προσεῖχεν, ἀλλ᾽ ὑπεδήλου τῇ πολλῇ σεωσῇ 
Καίσαρα μὲν οἰκτείρων, αἰδούμενος δὲ Βροῦτον, ἡ ὃΣ 
σύγκλητος ἀμνηστίας τινὰς καὶ συμβάσεις πράττουσα 
πᾶσι Καίσαρα μὲν ὡς ϑεὸν τιμᾶν ἐψηφίσατο καὶ κι-- 

5 νεῖν μηδὲ τὸ μικρότατον ὧν ἐκεῖνος ἄρχων ἐβούλευσε, 
τοῖς δὲ περὶ Βροῦτον ἐπαρχέας τε διένειμε καὶ τιμὰς 
ἀπέδωκε πρεπούσας, ὥστε πάντας οἴεσϑαι τὰ πράγματα 
κατάστασιν ἔχειν καὶ σύγκρασιν ἀπειληφέναι τὴν ἀρέ- 
στην. 

LXVII. Ἐπεὶ δὲ τῶν διαϑηκῶν τῶν Καίσαρος ἀνοε-- 
χϑεισῶν εὑρέϑη δεδομένη Ῥωμαίων ἑκάστῳ δόσις ἀξιό-- 
λογος,͵ καὶ τὸ σῶμα κομιζόμενον δι᾽ ἀγορᾶς ἐθεάσαντο 
ταῖς πληγαῖς διαλελωβημένον, οὐκέτε κόσμον εἶχεν 
οὐδὲ τάξιν αὐτῶν τὸ πλῆϑος, ἀλλὰ τῷ μὲν νεκρῷ περι-- 

15 σωρεύσαντες ἐξ ἀγορᾶς βάϑρα καὶ κιγκλίδας καὶ τρα- 
πέξας ὑφῆψαν αὐτοῦ καὶ κατέκαυσαν, ἀράμενοι δὲ da- 
λοὺς διαπύρους ἔθεον ἐπὶ τὰς οἰκίας τῶν ἀνῃρηκότων 
ὡς καταφλέξοντες, ἄλλοι δὲ ἐφοίτων πανταχόσε τῆς 
πόλεως συλλαβεῖν καὶ διασπάσασϑαι τοὺς ἄνδρας ἔη- 

δοτοῦντες. Οἷς ἐκείνων μὲν οὐδεὶς ἀπήντησεν, ἀλλὰ ev 
πεφραγμένοι πάντες ἦσαν. Κίννας δέ τις τῶν Καίσαρος 
ἑταίρων ἔτυχε μὲν, ὥς φασι, τῆς παρῳχημένης νυχτὸς 
ὕψιν ἑωρακὼς ἄτοπον" ἐδόκει γὰρ ὑπὸ Καίσαρος ἐπὶ 
δεῖπνον καλεῖσϑαι. παραιτούμενος δὲ ἄγεσθαι τῆς χει- 

46 ρὸς ὑπ᾽ αὐτοῦ. μὴ βουλόμενος. ἀλλ᾽ ἀντιτείνων. Ως δ᾽ 
ἤκουσεν ἐν ἀγορᾷ τὸ σῶμα καίεσϑαι τοῦ Καίσαρος, ἀνα- 
στὰς ἐβάδιξεν ἐπὶ τιμῇ, καίπερ ὑφορώμενός τε τὴν ὄψιν 
ἅμα καὶ πυρέττων. Καί τις ὀφθέντος αὐτοῦ τῶν πολ- 
λῶν ἔφρασεν ἑτέρῳ τοὔνομα πυνϑανομένῳ, κἀκεῖνος 

80ἄλλῳ, καὶ διὰ πάντων εὐθὺς ἦν, ὡς οὗτός ἐστιν ὁ ἀνὴρ 
τῶν ἀνῃρηκότων Καίσαρα᾽ καὶ γὰρ ἣν τις ὁμώνυμος 
ἐκεένῳ Κίννας ἐν τοῖς συνομοσαμένοις. ὃν τοῦτον εἶναι 

10 
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προλαβόντες ὥρμησαν εὐθὺς καὶ διέσπασαν ἐν μέσῳ 
τὸν ἄνϑρωπον. Τοῦτο μάλιστα δείσαντες οἵ περὶ Βροῦ- 
τον καὶ Κάσσιον οὐ πολλῶν ἡμερῶν διαγενομένων ἀπε- 
χώρησαν ἐκ τῆς πόλεως. Ἃ δὲ καὶ πράξαντες καὶ πα- 
ϑόντες ἐτελεύτησαν. ἐν τοῖς περὶ Βρούτου γέγραπται. ὅ 

LXIX. Θνήσκει δὲ Καῖσαρ τὰ μὲν πάντα γεγονὼς 
ἔτη πεντήκοντα καὶ ξξ., Πομπηΐῳ δ᾽ ἐπιβιώσας οὐ πολὺ 
πλέον ἐτῶν τεσσάρων, ἣν δὲ τῷ βίῳ παντὶ ἀρχὴν καὶ 
δυναστείαν διὰ κινδύνων τοσούτων διώχων μόλις κα-- 
τειργάσατο, ταύτης οὐδὲν ὅτι μὴ τοὔνομα μόνον καὶὶο 
τὴν ἐπίφϑονον καρπωσάμενος δόξαν παρὰ τῶν πολιτῶν. 
Ὁ μέντοι μέγας αὐτοῦ δαίμων, ᾧ παρὰ τὸν βίον ἐχρή-- 
σατο, καὶ τελευτήσαντος ἐπηκολούθησε τιμωρὸς τοῦ 
φόνου, διά te γῆς πάσης καὶ θαλάττης ἐλαύνων καὶ 
ἀνιχνεύων ἄχρι τοῦ μηδένα λιπεῖν τῶν ἀπεκχτονότων, 15 
ἀλλὰ καὶ τοὺς καϑ᾽ ὁτιοῦν ἢ χειρὶ τοῦ ἔργου ϑιγόντας 
ἢ γνώμης μετασχόντας ἐπεξελθεῖν. Θαυμασιώτατον δὲ 
τῶν μὲν ἀνθρωπίνων τὸ περὶ Κάσσιον" ἡττηθεὶς γὰρ 
ἐν Φιλέπποις ἐκεένῳ τῷ ξιφιδίῳ διέφθειρεν ἑαυτόν, ᾧ 
κατὰ Καίσαρος ἐχφήσατο ' τῶν δὲ ϑείων ὅ τε μέγας κο-- 30 
μήτηρ ̓(ἐφάνη γὰρ ἐπὶ νύκτας ἑπτὰ μετὰ τὴν Καίσαρος 

741 σφαγὴν διαπρεπής, εἶτα ἠφανίσθη) καὶ τὸ περὶ τὸν 
ἥλιον ἁμαύρωμα τῆς αὐγῆς. Ὅλον γὰρ ἐκεῖνον τὸν 

ἐνιαυτὸν ὠχρὸς μὲν ὁ κύκλος καὶ μαρμαρυγὰς οὐκ ἔχων 
ἀνέτελλεν, ἀδρανὲς δὲ καὶ λεπτὸν ax’ αὐτοῦ κατῇει τὸ 36 
ϑερμόν, wore τὸν μὲν ἀέρα δνοφερὸν καὶ βαρυν ἀσϑε- 
vela τῆς διακρινούσης αὐτὸν ἀλέας ἐπιφέρεσϑαι, τοὺς 
δὲ καρποὺς ἡμιπέπτους καὶ ἀτελεῖς ἀπανϑῆσαι καὶ παρ-- 
αχμάσαι διὰ τὴν ψυχρότητα τοῦ περιέχοντος. Μάλιστα 
δὲ τὸ Βρούτῳ γενόμενον φάσμα τὴν Καίσαρος ἐδήλωσε 80 
σφαγὴν οὐ γενομένην ϑεοῖς ἀρεστήν᾽ ἦν δὲ τοιόνδε. 
Μέλλων τὸν στρατὸν ἐξ ᾿Αβύδου διαβιβάξειν εἰς τὴν 
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ἑτέραν ἤπειρον ἀνεπαύετο νυχτὸς, ὥσπερ εἰώϑει, κατὰ 
σκηνὴν, οὐ καϑεύδων. ἀλλὰ φροντίζων περὶ τοῦ μέλ-- 
λοντος᾽ λέγεται γὰρ οὗτος ἀνὴρ ἥκιστα δὴ τῶν στρατη-- 
γῶν ὑπνώδης γενέσθαι καὶ πλεῖστον δαυτῷ χρόνον 

& ἐγρηγορότι χρῆσϑαι πεφυκώς" ψόφου δέ τινος αἰσϑέ- 
σϑαι περὶ τὴν ϑύραν ἔδοξε, καὶ πρὸς τὸ τοῦ λύχνου 
φῶς ἤδη καταφερομένον σκεψάμενος ὄψιν sids φοβερὰν 
ἀνδρὸς ἐκφύλου τὸ μέγεϑος καὶ χαλεποῦ τὸ εἶδος. Ἐκ- 
πλαγεὶς δὲ τὸ πρῶτον, ὡς ἑώρα μήτε πράττοντά τι μήτε 

10 φϑεγγόμενον, ἀλλὰ ἑστῶτα σιγῇ παρὰ τὴν κλίνην, 
ἠρώτα, ὅστις ἐστέν. ᾿Αποκχρίνεται δ᾽ αὐτῷ τὸ φάσμα 
"Ὁ σός, ὦ Βροῦτε, δαίμων κακός ὄψει δέ με περὶ Φι- 
Ainmoug.“ Τότε μὲν οὖν 6 Βροῦτος εὐθαρσῶς ,Ὄψο-- 
pos εἶπε᾽ καὶ τὸ δαιμόνιον εὐθὺς ἐκποδὼν ἀπήει. Τῷ 

16 δ᾽ ἱκνουμένῳ χρόνῳ περὶ τοὺς Φιλίππους ἀντιταχϑ εὶς 
"Avrovio καὶ Καίσαρι τῇ μὲν πρώτῃ μάχῃ κρατήσας τὸ 
καϑ᾽ ἑαυτὸν ἐτρέψατο καὶ διεξήλασε πορθῶν τὸ Kaloa- 
ρος στρατόπεδον, τὴν δὲ δευτέραν αὐτῷ μάχεσϑαι μέλ-- 
λοντι φοιτᾷ τὸ αὐτὸ φάσμα τῆς νυκτὸς αὖϑις, οὐχ ὥστε 

40τι προσειπεῖν, ἀλλὰ συνεὶς ὁ Βροῦτος τὸ πεπρωμένον 
ἔρριψε φέρων ἑαυτὸν εἰς τὸν κίνδυνον. Οὐ μὴν ἔπεσεν 
ἀγωνιξόμενος, ἀλλὰ τῆς τροπῆς γενομένης ἀναφυγὼν 
πρός te κρημνῶδες καὶ τῷ ξίφει γυμνῷ προσβαλὼν τὸ 
στέρνον, ἅμα καὶ φέλου τινός, ὥς φασι, συνεπιρρώ- 

46 σαντος τὴν πληγήν, ἀπέθανεν. 
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Elegie, die Rémische. Von B. Vols. 2. Aufll........ Barish τὰς adele oe 1 80 
Ew pides’ Phoenissen, Von σ. Kinkel eeee eee ὃ © © © © ὃ © © © @ «©» = 15 



Mk. Pf. 
Euripides? Medea. Von N. Wecklein. 2. Aufl. . ee ee ea τὰ - 1 8 

— Iphigenia im Taurierland. Von N. Wecklein........... 1 50 
— die Bacchen. Von N. Wecklein. .........2..42+2e0ce48 1 50 

Herodotos. Von Dr. K. Abicht. 1 Band. 3. Aufl. 1. Heft. Buch I. nebst 
; Einleitung und Uebersicht ὌΡΟΣ den Dialekt 1 Mk. 80 Pf. 2. Heft. Buch IT 1 50 
— II. Band. Buch UI.wuwlV. 2.Anfl.. ..........0200.4 2 40 
— III. Band. Buch V.u. VI. 2. Aufl. IV. Band. Buch VII. 2. Aufl. ὰ 1 80 
— V. Band. Buch ὙΠ1Ι.π. ΙΧ. 2. Aufl, Mit 2 Karten. . . . .ὄ .ὄ .. 1 80 

Homer’s Odysee. Von K. Fr. Ameis und C.Hentse. 2 Bande in 4 Heften. 
6.u. 7. Aufl. Jedes Heft ἃ 6 Gesiinge. .°. . 2... 2. 1 we a ee we ww . 1 35 

— — Anhang. 1. Heft 1 Mk. 50 Pf. 2,3.u.4. Heft ......... & 1 20 
— Hias. V.K.Fr.Ameis. 1.u. 2, Hft.a90 Pf. 8. τ. 4. Hft.u. IL. Bd. 1. u.2. Hft.& 1 20 
— — Anhang. 1. Heft 1 Mk. 50 Pf. 2.Heft 75 Pf. 8., 4. u. 5. Heft ἃ 1 20 

Homer’s Ilias. VonJ.LaBRoche. 6 Hefte, je 4 Gesinge, 1—6. Heft. 2.Aufl.& 1 50 
Horaz Oden und Epoden. Von C. W. Nauck. 10.Aufl......... . 3 25 
— Satiren und Episteln. Von G.T.A.Krtiger. 9.Aufl...... . 2 10 
— Sermonen. Von:A. Th. H. Fritzsche. 2 Blinde......... 4 40 

Isocrates’ ausgewahite Reden. Von O.Schneider. 1. Bdchn.: Demonicus. 
Euagoras, Areopagiticus. 2. Aufl... 2.2... 1.1 2 ew we ee ee - 120 

— - II. Baindchen: Panegyricus und Philippus. 2. Aufl... ...... . 1 50 
Livi, Titi, ab urbe condita liber I. Von M. Mtiller ........... 1— 

-- “-- liber 1. “Von M. Matier:.: . . 6 & 6% gow ES ee we 1 50 
— — liber XXI (2. Aufl.) u. XXII. Von L. Wdlfflin. Jedes Buch a 1 20 
— — liber XXIV. Von J. Mttller 1 Mk. Buch XXV von dems. ... 1 2 
— — liber XXVI. Von F. Friedersdorff.........4.... 1 30 

Lucian, ausgewahite Dialoge. Von C. Jacobits. I. Bdchn.: Traum. 
Timon. Prometheus. Charon. 2. Aufl... ......-.2.0 2c eee . 1-- 

-- — HI. Bdchn.: Die Todtengespriche. Gdttergespriiche. Der Hahn . 1 90 
— — IU. Bdchn.: Demonax. Der Fischer. Amacharsis ....... . 1 20 

Lykurgos. Von C. Rehdantz ........20+0202 eee eevee . 2 35 
Lysias’ ausgewahite Reden. Von H. Frohberger. I—III. Bundchen . . 7 50 
— — kleinere Ausgabe in 1 Band foder in 2 Heften ἃ 1 ΜΚ. 50 Pf.J.. 8 — 

Ovid’s Metamorphosen. Von J. Siebelis. 2 Hefte. 11... Aufl. ...a& 1 59 
— Fasten. Von H. Peter. 2. Aufl. 2 Hefte.........2.2... . 8 60 

Phaedri fabulae. Von J. Siebelis. 5. Aufl. Von F. A. Eckstein. . . — 76 
Plato’s ausgewahite Schriften. I. Bindchen: Die Vertheidigungsrede des 

Sokrates. Kriton. Von Chr. Cron. 7. Aufl ..........46. 1 - 
-- -- II. Baéndchen: Gorgias. Von J. Deuschle. 8. Auf, 2 6 ssw 1 80 
— — — Anhang........50 222 eee ee ν νος Os Se cat et as ow — 90 
— — IT. Béndohen: Laches, Von Chr. ‘Cron. S$ Ami 6 ge aes — 60 
— — ITI. Bundchen, 2. Heft: Kutyphron. Von M. Wohlrab. 2. Aufl. — 45 
— — IV. Bundchen: Protagoras. Von J. Deuschle, 8. Aufl.. .... 1 20 
— — VV. Bandchen: Symposion. Won Hug..........+e468-6 ὃ — 
— -- VI. B&indchen: Phaedon. Von Wohlrab............ 1 50 

Plautas’ ausgewahite Komédien. Von Εἰ. J. Brix. 1, Trinummus. 8. Aufl. 1 20 
— — II. Bandchen: Captivi. 8.Aufi. III. Bandchen: Menaechmi. 3. Aufl. & 1— 
— — IV. Bandchen: Miles gloriosus. ......... 0+ eee eee 1 50 

Plutarch’s Biographien. Von O.Siefert. I.Bd.: Philopoemen u. Flamininus — 90 
— — HI. B&andchen: Timoleon und Pyrrhos. 2. Aufl. ......2.2.. 1 50 
— — III. B&ndchen: Themistocles und Pericles. Von Fr. Blass ... 1 20 
— — VI. Bandchen: Aristides und Cato. Von Fr. Blass....... — 90 
— — VV. Bandchen: Agis und Kleomenes. Von Fr. Blass ...... — 90 
— — VI. B&andchen: Tiberius u. Gajus Grachus. Von Fr. Blass ...— 90 
uintiliani institutionis orat. liber X. Von Dr.G.T. A. Kriaiger. 2. Aufl. — 75 
ophokles. Von Gust. Wolff. I—IV. Theil: Aias. 2. Aufl. — Elektra. 3. Aufl. — 

Antigona. 8. Aufl. — Kinig Oidipus. (Von L. Bellermann)....a& 1 20 
ald pepe re lectionis Graecae. Von 0. A. J. Hoffmann........ 1 50 
Tacitus’ Historien. Von K. Heraeus. 2.u. 8. Aufl. 2 Bde... .... & 1 80 
— Annalen. Von A. A. Draeger. 2.u. 3. Aufl. 2 Binde....... 4& 65 
— Agricola. Von A. A. ΠΎΘΙΟΣ 8. .:Αὐβὲ ea. ess ρων νυ ρου od — 60 
— Dialogus de oratoribus. Von G. Andresen. 2. AufllD ....... — 90 

Terenti Hauton Timorumenos. Von W. Wagner. Phormio. VonDziatzko.a 1 20 
— Phormio. Von Dziatzko. Mk. 1.20. Adelphoe......... 1 50 

Theokrit’s Idyllen. Von A. T. H. Fritzsche. 8. Aufl. Von Hiller .. 2 70 
Thukydides. Von G. BShme. 8. τι. 4. Aufl. 4 Hefte. Jedes Heft ...a& 1 50 
Vergil’s Aencide. Von K. Kappes. 4 Hefte. 2. Aufl... ........ ἃ 1 20 

-- Bucolica und Georgica. Von K. Kappes ............. 1 50 | 
Xenophon’s Anabasis. Von Ε΄. Vollbrecht. 6. Aufl. 2 Bde...... : 50 | 1 
— Cyropidie. Von L. Breitenbach. 8. Aufl. 2 Hefte. ..... 1 50 
— Griechische Geschichte. Von B. Bichsenschtts. 8. Aufl. 2 Hefte : 1 δ 
— Memorabilien. Von Β. Ktthner. 2. Aufl. .... ak pete enter 
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